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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4777
           8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve
Su İşleri Bakanlığının 3/5/2013 tarihli ve 629 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Haziran 2013
SALI

Sayı : 28688



6/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4777 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR

MADDE 1 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası

hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararının eki Kararın 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Nitelik ve miktarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirle-

necek olan orman bitki türleri fidan ve tohumlarından yararlanmada;

a) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapanlar,

b) 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi, 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası

ve 66 ncı maddesi kapsamında ağaçlandırma çalışması yapanlar ile 65 inci maddesi uyarınca

çalışma yapan resmi daire ve müesseseler,

c) Orman ve ağaç sevgisi ile çevre bilincini artırmak amacıyla Orman ve Su İşleri Ba-

kanlığınca veya bu Bakanlığın desteğiyle düzenlenen tören ve özel günlere, tohum ekmek

ve/veya fidan dikmek için katılanlar,

d) 6831 sayılı Orman Kanununun 67 nci maddesi kapsamında orman fidanlığı kuran-

lara, Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen araştırmalarda kullanılmak üzere

üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, orman ve ağaç sevgisi ile çevre bilincini artırmak

amacıyla sivil toplum kuruluşlarına tohum desteği verilmesi,

1/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden

muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4780

           İzmir İli, Aliağa İlçesinde tesis edilecek Bozyaka Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine

adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırıl-

ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/5/2013 tarihli ve 703 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4785

           Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve

ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlenmesi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2/5/2013 tarihli ve 2104 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu'nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4786

           Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurul-

duğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkın-

daki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına

ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 16/5/2013 tarihli ve 100942

sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

27/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4786 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Dışişleri

Bakanlığına ait (3), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değişiklikler

yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4789
           Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkan-
lığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

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

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

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

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

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK
AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin
Karar”ın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin 15 inci grubuna “GABON
CUMHURİYETİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “BENİN” ve “KONGO CUMHURİYETİ”
ibareleri, 24 üncü grubuna “SİNGAPUR” ibaresinden sonra gelmek üzere “BRUNEİ DARUS-
SALAM” ibaresi, 25 inci grubuna “SOMALİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “BOTSVANA”,
“ERİTRE” ve “RUANDA” ibareleri, 27 nci grubuna “PANAMA CUMHURİYETİ” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “KAMBOÇYA” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2009 27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/11/2009 27412
2- 22/2/2010 27501
3- 11/2/2011 27843
4- 3/7/2011 27983
5- 29/11/2011 28127
6- 15/1/2012 28174
7- 1/11/2012 28454
8- 20/12/2012 28503
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           Karar Sayısı : 2013/4813

           2013 Yılı Yatırım Programında 1986A010390 proje numarası ile yer alan Kayacık

Projesi (GAP) kapsamındaki Doğanpınar Barajının yapımı amacıyla ekli haritada gösterilen

güzergâh ve alanlarda bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/4/2013 tarihli ve 713 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4827

           Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi

Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 8/5/2013 tarihli ve 49977

sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4828

           Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 2186 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                      C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4829

           Niğde İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordi-

natları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

6/5/2013 tarihli ve 2187 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4830

           Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Yusuflar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre

ve Şehircilik Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 2188 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Ku-

rulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4831

           İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 2. İnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı mahalleleri sınırları

içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan

olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 2189 sayılı yazısı

üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       C. YILMAZ                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Milli Eğitim Bakanı V.                       Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             Ö. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR

                                                        Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4884

           Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri

İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri

Bakanlığının 2/5/2013 tarihli ve 83 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4885

           Ekli “2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su

Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın

yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2/5/2013 tarihli ve 84 sayılı yazısı

üzerine, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4897
           Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yaşayan Diller Enstitüsü kurulması; Milli
Eğitim Bakanlığının 9/5/2013 tarihli ve 906495 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4898

           Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veteriner Fakültesi kurulması; Milli Eğitim

Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847951 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı

Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2013/4899

           Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması;

Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847952 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                       S. KILIÇ                                      E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        24 Haziran 2013

       69471265-305-5640

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ : a) 21/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5582 sayılı yazımız.

           b) 21/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-198-450 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Haziran 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa

Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

           Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ, program değişikliği nedeniyle Almanya

Federal Cumhuriyeti’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              24 Haziran 2013

       68244839-140.04-7-451

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : a) 21/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5582 sayılı yazınız.

           b) 21/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-198-450 sayılı yazımız.

           c) 24/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5640 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Haziran 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa

Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

           Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın program değişikliği nedeniyle Almanya

Federal Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden

kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        24 Haziran 2013
       69471265-305-5641

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Haziran 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              24 Haziran 2013
     68244839-140.03-199-452

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5641 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uy-
gundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        24 Haziran 2013
       69471265-305-5642

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Haziran 2013 tarihinden itibaren Lüksemburg ve
Belçika’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar
Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              24 Haziran 2013
     68244839-140.03-200-453

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5642 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2013 tarihinden itibaren Lüksemburg ve
Belçika’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar
Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI
           Karar Sayısı : 2013/4533
           İstifa nedeniyle boşalan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliklerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

                 B. BOZDAĞ                                    F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
              Adalet Bakanı V.              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

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

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

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

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

25/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4533 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

           ADI SOYADI KONTENJANI GÖREVİ
           1- Ömer KOÇAK Yargıtay Üye
           2- Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Dekan Üye

—— • ——
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

           Karar Tarihi : 22/5/2013
           Karar No : 460
           1- Ek-1 listenin "A" sütununda bulunan mahaldeki kadastro mahkemelerinin merkez
kadastro mahkemesi olarak belirlenmesine, "B" sütununda bulunan mahallerdeki kadastro
mahkemelerinin, "A" sütunundaki karşılığına gelen ve merkez kadastro mahkemesi olarak be-
lirlenen mahallerdeki kadastro mahkemesinin yargı çevresine dahil edilmesine, "B" sütununda
yer alan mahallerdeki kadastro mahkemelerinin kaldırılmasına, 
           2- Ek-2 listede bulunan mahallerdeki kadastro mahkemelerinin, yargı çevresi değişikliği
olmaksızın, faaliyetlerine aynen devam etmesine,
           3- Kadastro mahkemesi teşkilatı kaldırılan mahallerde bulunan dosyaların herhangi bir
karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere, yargı alanı olarak bağ-
landıkları yerlerdeki kadastro mahkemelerine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçek-
leşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilme-
sine karar verilmiştir.
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

           Karar Tarihi : 12/6/2013
           Karar No : 464

İkizdere İlçesinin Kalkandere Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Rize Adliyesi yargı
alanına bağlanmasına karar verilmiştir.

—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI

           Karar Tarihi : 12/6/2013
           Karar No : 465

Eşme Adliyesinin Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Uşak
Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TASFİYE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici

depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gel-
miş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/2009 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 640
sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tasfiyelik eşyayı alan kişiyi,
b) Ambar: Yolcu beraberi, kaçak, tasfiyelik ve perakendelik eşyanın konulduğu açık,

yarı açık ve kapalı yerleri,
c) Ambar memuru: Tasfiye işletme müdürlüğü denetiminde eşya konulan ambarlar ve

diğer yerlerde görev yapan kefalete tabi memurları,
ç) Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve

kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,
d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
e) Bekletilmeyecek eşya: Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme

riski bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşyayı,
f) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
g) Döner sermaye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,
ğ) Eşya: Her türlü madde, ürün ve değerler ile taşıtları,
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h) Eşya sahibi: Eşyanın sahibi veya adına yetkili kılınan kişi veya kişileri,
ı) Geçici depolama yeri: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahaleler-

den korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı ve indiği yerler-
deki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerleri,

i) Genel Müdürlük: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
j) Gümrüklenmiş değer: 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmaya göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF
kıymeti ile ithalat vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile ihracat vergileri topla-
mını,

k) Gümrük idaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen
yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

l) Hizmet Tarifesi: Gümrük idareleri bünyesinde faaliyet gösteren yerlerdeki her türlü
depolama, tahmil, tahliye, terminal, ardiye, yükleme, elleçleme, tartım ve benzeri hizmetlerin
gümrük idarelerince yerine getirilmesi halinde ilgililerden alınacak ücretlere ait tarifeyi,

m) İhale bedeli: Eşyanın ihalede bulduğu bedeli,
n) İhaleye esas bedel: Eşyanın satışa sunulduğu bedeli,
o) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,
ö) İşletmeci: Gümrük ve kaçakçılık mevzuatına göre eşya konulan geçici depolama

yeri, antrepo ve diğer yerlerin işleticilerini,
p) İşletme müdürlüğü: Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Perakende Satış İşletme Mü-

dürlüklerini,
r) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya: Yürürlükteki ticaret politikası önlemleri ile

konulmuş kayıt ve şartlar uyarınca serbest dolaşıma girişi mümkün olmayan veya serbest do-
laşıma girişi kayıt ve şarta tabi olan eşyayı,

s) Mağaza: Eşyanın perakende satışını yapmak üzere kurulan ve işletilen yerleri,
ş) Satış bedeli: İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan

tasfiyede ise tasfiye idaresince elde edilen bedelden, eşyanın yurtiçinde satışı veya tasfiyesi
nedeniyle yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergiler ve mali yüklerin ayrılma-
sından sonra kalan tutarı,

t) Tespit ve tahakkuk belgesi: Tasfiyelik hale geldiği tespit edilen eşya için gümrük ida-
resince düzenlenen belgeyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Depolama Yerleri, Antrepolar ve Ambarlar

Geçici depolama yerine eşya alınması
MADDE 4 – (1) Eşyanın geçici depolama yerine alınması 7/10/2009 tarihli ve 27369

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Eşya, işletme müdürlüklerine ait geçici depolama yerlerine, dış görünümleri, kap adetleri ve
ambalajları itibariyle teslim alınır.

Geçici depolama yerinden eşya çıkarılması
MADDE 5 – (1) Gümrük işlemlerinin tamamlandığına veya çıkışına izin verildiğine

ilişkin belgenin bir örneğinin alınmasını müteakip teslim alındığı şekliyle eşyanın çıkışı sağ-
lanır.

(2) Gümrük veya işletme müdürlüğü memurlarınca imzalanan çıkış kontrol fişi, eşyayı
teslim alan kişiye imzalattırıldıktan sonra fişin bir nüshası eşyayı teslim alana verilir, bir nüshası
dosyasında saklanır.

(3) Geçici depolama yerine boşaltılan ihraç eşyasının çıkışında da bu madde hükümleri
uygulanır.
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Stok kayıtları
MADDE 6 – (1) Geçici depolama yerlerine alınan ve buradan çıkan eşya, “Geçici De-

polama Yeri Eşya Defteri”ne kaydedilir. İhraç eşyasının geçici depolama yerlerine konulması
halinde eşyanın statüsü kısmına “İHRACAT” ifadesi düşülür. Bu defterde;

a) Giriş sıra numarası, tarihi,
b) Özet beyan veya özet beyan aranmadığı hallerde ilgili belgenin tescil numarası veya

transit beyannamesi ya da yerine geçen belgelerin tescil numarası,
c) Taşıt aracının adı, cinsi, sefer, vagon veya plaka numarası, acentası, kaptanı, sahibi

veya sürücüsü,
ç) Kapların sayısı, cinsi, markası, numarası; araçlarda, modeli, seri numarası, şase

numarası,
d) Eşyanın cinsi, brüt ağırlığı, ağırlık birimi,
e) Çıkış sıra numarası, tarihi,
f) Eşya sahibi,
g) Bulunduğu yer ve bölüm,
ğ) Eşyanın geçici depolama yerinden çıkışını sağlayan belgenin tarih ve sayısı,
gibi bilgiler yer alır.
(2) Eşyanın geçici çıkarılmasına ve ortak depolanmasına dair bilgiler de stok kayıtla-

rında gösterilir.
Antrepoya eşya alınması ve çıkarılması
MADDE 7 – (1) Eşyanın antrepoya alınması Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre

yapılır. Gümrük ve işletme müdürlüğü memurları, antrepo beyannamesi ve eki belgelerle kar-
şılaştırarak eşyayı antrepoya alır, antrepo giriş işlemlerini onaylar.

(2) Gümrük işlemlerinin tamamlandığına veya çıkışına izin verildiğine ilişkin belgenin
bir örneğinin alınmasını müteakip eşyanın çıkışı sağlanır.

Yolcu beraberi eşya ambarına eşya alınması ve çıkarılması
MADDE 8 – (1) Gümrük idaresinin resmi mührünü taşıyan alındı makbuzuna istinaden

elektronik ortamda tutulan kayıtta yolcunun adı ve soyadı ile kendisine verilen alındı makbu-
zunun numarası, teslim alınan eşyanın her birinin adeti, markası, ağırlığı, modeli, seri numarası,
IMEI numarası, tipi, hasar durumu, kutudaki eşya adedi gibi tüm ayırt edici özellikleri belirti-
lerek eşya ambara alınır veya ambardan çıkışı yapılır.

Özellikli eşyaya ilişkin işlemler
MADDE 9 – (1) Hizmete ilişkin ücreti karşılamayacak değerdeki eşya ile bekletilme-

yecek ve çabuk bozulacak eşya, Hizmet Tarifesi uyarınca eşya sahibi, temsilcisi veya nakliye-
cisinden depozito alınması ve bu kişilerce taahhütname verilmesinden sonra geçici depolama
yeri veya antrepoya alınır. Bu şekilde teslim alınan eşya, bu yerlerde bozulan veya bozulmakta
olan eşya ile kapları dağılan, delinen ve kırılan eşya, sorumlu memur tarafından derhal ilgili
idareye bildirilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan eşyanın yolcu beraberi eşya ambarına alınması halinde de-
pozito ve taahhütname aranmaz.

(3) Tahlil veya ölçüm yapılması gibi nedenlerle geçici olarak bu yerlerden tamamı çı-
kacak eşyanın Hizmet Tarifesine göre belirlenen ücretleri alındıktan sonra çıkışına izin verilir.
Bu eşyanın tekrar getirilmemesi halinde gümrük müdürlüğünden araştırılarak işlemlerinin ta-
mamlandığı anlaşılanlar ilgili deftere kaydedilerek stoklardan düşümü yapılır.

Kaçak eşyanın ambara alınması
MADDE 10 – (1) 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannıyla el konulan eşya veya

alıkonulan araç, teslim eden birimin yazısı ve eki tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak “Kaçak
Eşya Teslim Tutanağı” veya “Araç Tespit ve Teslim Tesellüm Tutanağı” düzenlenerek teslim
alınır. Teslim alınan eşya veya aracın teslim belgeleri, teslim alınmaya dair ilgili birimin talep
yazısı ve eki belgelerin örneği ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.
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(2) Kaçak eşya teslim tutanağında eşyanın her birinin adedi, markası, modeli, tipi, seri

numarası, IMEI numarası, ağırlığı, hasar durumu, kutudaki eşya adedi gibi tüm ayırt edici özel-

likleri belirtilir. Tutanak, eşyayı teslim alan memur ile eşyayı teslim eden görevli ve varsa eşya

sahibi tarafından imzalanır, birer nüshası imzalayanlara verilir, aslı dosyasında saklanır.

(3) Kaçak zannı ile yakalanan eşyaya ilişkin tutanaktaki bilgiler ile kaçak eşya ambarına

getirilen eşya arasında farklılık olması durumunda, teslim tutanağına buna ilişkin şerh düşülerek

teslim alınır. Bu durum, eşyayı getiren görevlinin kurumuna ve ilgili gümrük müdürlüğüne ay-

rıca yazı ile bildirilir. Kaçak eşya teslim tutanağının eşyayı getiren görevli tarafından imzalan-

maması halinde eşya teslim alınmaz.

(4) Kaçak eşya ambarına alınan eşya, teslim tutanağındaki bilgilere uygun olarak ilgili

deftere kaydedilir. Her yılbaşından itibaren birden başlayarak her kaçak olayına bir giriş sıra

numarası verilir ve o olaya ait eşya, kalemler itibariyle aynı giriş numarasına alt sıra numarası

verilmek suretiyle kaydedilir.

(5) Bir olaya ait kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan araç başka olaylara ait

eşya veya araçla karışmayacak ve birbirine zarar vermeyecek şekilde, üzerlerine defter sıra nu-

maraları ve eşya sahiplerinin adı ve soyadı yazılı etiketler konulmak suretiyle muhafaza edilir.

(6) Kaçak eşya ambarına sadece 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannı ile elko-

nulan eşya ile alıkonulan araç teslim alınır. Ancak, ambarda yeterli alan olması ve bölge mü-

dürlüğünce uygun bulunması halinde diğer eşya da alınabilir.

(7) Kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan araç, kaçak eşya ambarlarına, yoksa

sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yeri veya gümrük idaresince uygun bulunan yerlere

konulur.

Özellikli kaçak eşyanın teslim edileceği yerler

MADDE 11 – (1) Muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin

depolama kapasitesini aşan eşya, özelliklerine göre elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idarelere,

bunun mümkün olmaması halinde büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uy-

gun göreceği yerlere eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt edici

özelliklerini gösterir teslim tutanağı düzenlenerek ve eşyayı bulunduğu halde gösteren fotoğrafı

eklenerek teslim edilir. Teslim tutanağının bir örneği ilgili gümrük idaresine gönderilir.

Kaçak eşya ambarında yapılacak işlemler

MADDE 12 – (1) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

eşya ambara alındığında, soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkeme ta-

rafından tasfiye kararı alınmasını teminen durum ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir. Alınan

mahkeme kararları, müdahil idareler tarafından derhal işletme müdürlüğüne gönderilir.

(2) Kaçak eşya ambarına alınan eşya ile ilgili elkoyma tarihi, varsa dava dosya numarası,

mahkemesinden tasfiye kararı alınıp alınmadığı ilgili gümrük müdürlüğünden araştırılır. İşletme

müdürlüklerince muhafaza edilen kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların ambara alınış tari-

hinden itibaren otuz günü takip eden on gün içerisinde işletme müdürlüğünce gümrük müdür-

lüğünden tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlenerek gönderilmesi talep edilir. Diğer eşya için

ise ambara alınış tarihinden itibaren altı ay içerisinde herhangi bir kararın ve tespit ve tahakkuk

belgesinin gelmemesi halinde, yukarıdaki işlemler yapılır.
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(3) Numune alınması, bilirkişi incelemesi ve benzeri nedenlerle kaçak eşya ambarla-

rından geçici çıkarılacak eşya için gümrük veya işletme müdürlüğü memurlarınca tutanak dü-

zenlenir. Durum, ilgili defterin açıklama bölümüne kaydedilir. Ayrıca, adli makamlar tarafından

yapılan keşiflere ilişkin düzenlenen tutanağın bir örneği gümrük idaresince alınır ve bir örneği

davaya müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilerek dosyasında saklanır.

Hasarlı eşya

MADDE 13 – (1) Kaçak eşya ambarına getirilen hasarlı eşyanın durumu, kaçak eşya

teslim tutanağı ile ilgili deftere ayrıntılı olarak yazılır ve diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde

muhafaza edilir.

(2) Eşya ambara alındıktan sonra hasara uğrarsa, eşyanın durumu tutanakla tespit edilir

ve durum gümrük veya işletme müdürlüğüne bildirilir. Ambarda hasarlı hale gelen eşya, diğer

eşyaya zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilir. İlgili idarece yapılacak inceleme sonucunda

eşyanın hasara uğramasında kasıt, kusur veya ihmali olduğu anlaşılan görevliler hakkında ge-

rekli yasal işlemler yapılır.

Kaçak eşyanın ambardan çıkarılması

MADDE 14 – (1) Mahkemece iadesine karar verilen elkonulan eşya veya alıkonulan

taşıt, müdahil idarenin bildirimi üzerine eşya sahibi veya temsilcisine teslim edilerek ilgili def-

terde çıkış kaydı yapılır.

(2) Elkonulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, gümrük

müdürlüğünce eşyanın otuz gün içerisinde teslim alınması için ilgilisine tebligat yapılır. Bu

süre içerisinde teslim alınmayan eşyanın 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesi uyarınca tasfi-

yesinin yapılması için işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(3) Mahkemece müsaderesi yönünde karar verilen eşya, tespit ve tahakkuk belgesi dü-

zenlenmesini müteakip teslim tesellüm belgesiyle tasfiye ambarına teslim edilerek ilgili deftere

kaydedilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen eşya idare amirince uygun bulunması halinde bu-

lunduğu yerde tasfiye edilebilir. İmhalık hale gelenler ise tasfiye ambarına alınmadan imha

edilir.

(5) 5607 sayılı Kanun uyarınca tasfiyeye tabi tutulup satılan eşya alıcısına teslim edi-

lerek ilgili deftere çıkış kaydı yapılır.

Tasfiye ambarına eşya alınması ve yapılacak işlemler

MADDE 15 – (1) Tasfiyelik hale gelen eşya, tespit ve tahakkuk belgeleri beraberinde,

teslim tesellüm belgesi düzenlenerek tasfiye ambarına alınır. Belgede eşyanın, adedi, markası,

ağırlığı, modeli, seri numarası, IMEI numarası, tipi, hasar durumu, kutudaki adedi gibi tüm

ayırt edici özellikleri yer alır. Hasarlı eşyanın durumu belge ve defterde ayrıca belirtilir.

(2) Teslim alınan eşya, teslim tesellüm belgesinde yer alan bilgilere göre ilgili deftere

kaydedilir.

(3) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya, korunmaları özel düzenek ve

yapı gerektiren eşya, bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek eşya ile

imhalık eşya, tasfiye ambarına alınmadan, bulunduğu yerde veya buna uygun yapılmış yerlere

alınarak tasfiye edilir.
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Tasfiye ambarından eşya çıkarılması
MADDE 16 – (1) Bu yerlerden eşya çıkarılması halinde, çıkış belgesi düzenlenerek il-

gili deftere kaydedilir ve eşyanın stoklardan düşümü yapılır.
(2) Tahlil, ölçüm gibi sebeplerle ambardan çıkarılan eşya için de çıkış belgesi düzenle-

nerek, defterin açıklama kısmına “geçici çıkış” ibaresi yazılır ve eşyanın takibi yapılır.
Perakende ambarı ve satış mağazasına eşya alınması ve eşya çıkarılması
MADDE 17 – (1) Perakende satılmasına karar verilen eşya, perakende ambarı veya

doğrudan satış mağazası cep ambarına alınarak ilgili deftere kaydedilir.
(2) Perakende ambarından satış mağazasına eşya gönderilmesinde çıkış belgesi düzen-

lenir ve ilgili defterin açıklama kısmına yazılarak stoklardan düşümü yapılır.
(3) Yapılan satışlar için fatura düzenlenerek eşyanın stoklardan düşümü yapılır.
Araçlara ilişkin işlemler
MADDE 18 – (1) Araçlar, geçici bırakma, kaçak, tasfiyelik gibi kapsamına göre ayrı

ambarlara alınır ve ilgili defterine kaydedilir. Ambarlara alınan araçlar için tespit ve teslim te-
sellüm tutanağı düzenlenerek belgenin bir örneği araç içerisinde veya üzerinde görünür bir
yere konulur.

(2) 4458 sayılı Kanun uyarınca geçici bırakılacak araçlar, gümrük müdürlüğünce işlet-
me müdürlüğüne bildirilir. Araçlar, geçici terk dilekçesi ve mülkiyet belgesinin bir örneği ile
birlikte tespit ve teslim tesellüm tutanağı düzenlenerek teslim alınır.

(3) 5607 sayılı Kanun kapsamında ambara getirilen araçlar için düzenlenen tespit ve
teslim tesellüm tutanağı, aracın zaptına ilişkin tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak imzalanır.
Tutanağın bir örneği ile birlikte araca ilişkin trafik ve tescil belgelerinin ve zaptetme tutanağının
örnekleri dosyasında muhafaza edilir.

(4) 4458 sayılı Kanun uyarınca gümrüğe terk edilen araçlar, gümrük müdürlüğünce iş-
letme müdürlüğüne bildirilir. Araçlar, terk dilekçesi ve mülkiyet belgesinin bir örneği ile birlikte
tespit ve teslim tesellüm tutanağı düzenlenerek teslim alınır.

(5) Ambarlarda bulunan araçlara ait elektronik beyin, radyo-teyp, cd, vcd, dvd, yol bil-
gisayarı gibi araçtan ayrılabilen aksam ve parçalar markası, modeli, tipi, seri numarasını içeren
tutanak düzenlenerek ayrı bir yerde muhafaza edilebilir. Bu durumda aksam ve parçanın üzerine
hangi araca ait olduğunu gösteren birer etiket yapıştırılır. Bu aksam ve parça için düzenlenecek
tutanak, ilgili araç tespit ve teslim tesellüm tutanakları ile birlikte muhafaza edilir. Tutanağın
bir örneği araç içerisinde veya üzerinde görünür bir yere konulur.

(6) Tasfiyelik hale gelen araçlardan tahsisi veya satışı yapılanlar, teslim tesellüm belgesi
ile teslim edilir ve deftere kaydedilerek stoklardan düşümü yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Depolama Yeri, Antrepo ve Ambarlara İlişkin Ortak Hükümler

Dosya açılması
MADDE 19 – (1) Gümrük idarelerine ait her antrepo, geçici depolama yeri, yolcu be-

raberi, kaçak, tasfiye ve perakende ambarı ile satış mağazası için idarelerde ayrı bir dosya açılır.
Bu yerlerin özelliğine göre dosyada, izin, açma ve işletme harç kayıtları, sayımlar ile yapılan
yazışmalar ve benzeri belgeler muhafaza edilir.

(2) Gümrük idaresince eşya konulan ambarlara, türleri itibariyle Genel Müdürlükçe
kod numarası verilir.
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Güvenlik önlemleri ve denetim

MADDE 20 – (1) Gümrük ve işletme müdürlüklerine ait antrepo, geçici depolama yer-

leri ve yolcu beraberi eşya ambarları gümrük veya işletme müdürlüğünce kilit altında bulun-

durulur.

(2) İşletme müdürlüğü bünyesinde bulunan, kaçak, tasfiye ve perakende ambarları ile

satış mağazaları, bu yerlerden sorumlu memurlarca açılır, kapatılır ve kilit altına alınarak mühür

tatbik edilir. Anahtarlar, dikişsiz bir torba içinde, mühürlenmiş olarak tutanakla güvenlik gö-

revlilerine teslim edilir. Güvenlik görevlileri kendilerine teslim edilen anahtarları güvenliği

sağlanmış kilitli yerde saklar. Sorumlu memur tarafından, mesai başlangıcında torbadaki mühür

kontrol edildikten sonra güvenlik görevlilerinden tutanakla anahtarlar alınır. Kapıdaki mühür

de kontrol edilerek şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra depolama yerleri açılır.

Şüpheli bir durum olması halinde kapı açılmaksızın ilgili amirlere haber verilir. Alınacak tali-

mata göre işlem yapılır.

(3) Zorunlu bir sebepten dolayı anahtarların kullanılmasına gerek duyulduğu takdirde

durum gümrük veya işletme müdürlüğü memurlarınca bir tutanak ile tespit edilir. Tutanakta,

bu yerlerin açılmasına dair emri veren veya açılmasına gerek gören kişi ile emri uygulayan ki-

şinin adı soyadı, bu yerlerin açılmasından kapanmasına kadar cereyan eden olaylar, eşya çıka-

rılması durumunda çıkarılan eşya, eşya konulduğu durumlarda konulan eşyanın tüm özellikleri

belirtilir. Tutanak en kısa sürede gümrük idaresine verilir.

Defter kayıtları

MADDE 21 – (1) Geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara her türlü eşyanın alınması

ve çıkartılması işlemleri, her yılbaşından itibaren birden başlayarak devam eden sıra numarası

verilmiş deftere kaydedilerek yapılır. Tüm bilgileri ihtiva etmek şartıyla elektronik ortamda

tutulan kayıtlar da defter hükmündedir.

(2) Defterlerde yer alması gerektiği belirtilen bilgiler, gümrük veya işletme müdürlüğü

memurlarınca, ilgili bölümlere eksiksiz olarak kaydedilir.

(3) Defter, eşyaya ilişkin belgeler ve bilgisayar kayıtları beş yıl süreyle muhafaza edilir.

İhtilaf konusu olan işlere ait defter ve belgeler ihtilafın çözümüne kadar saklanır.

Geçici depolama yeri, antrepo ve ambarların düzeni

MADDE 22 – (1) Bu yerlere alınan eşya, birbirine zarar vermeyecek ve karışmayacak

şekilde raflara, raflara sığmayanlar veya özelliğinden dolayı raflara yerleştirilemeyenler palet-

lerin üzerine yerleştirilir. Raflarla paletlerin konulduğu yerler harf ve rakam verilmek suretiyle

numaralandırılır. Eşyanın konulduğu yer defterde belirtilir. Ayrıca üzerine, eşyaya ait bilgileri

içeren etiketler yapıştırılır.

(2) Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenler ve bunlardan yapılmış her türlü eşya

ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyası, gümrük idare amiri veya görevlendireceği bir

personel ile görevli memur ve teslim eden kişi tarafından geliş belgeleri ile karşılaştırıldıktan

sonra cinsi, nevi, miktarı ve ayırt edici özelliklerini belirten tutanak düzenlenerek teslim alınır

ve ihtiyaç duyulması halinde bilirkişi istenir. Ayrıca bu tür eşya, çıkarılamayacak özellikte mü-

hür tatbik edilmiş bir kap içerisinde muhafazalı özel bir yere konulur. Geçici depolama yeri

veya antrepoya teslim edilmek üzere getirilen bu tür eşya için de aynı işlem yapılır.
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Ambarlara girebilecek kişiler
MADDE 23 – (1) Kaçak, tasfiye ve perakende ambarlarına, denetlemeye yetkili olanlar,

görevli personel ve işletme müdürlüğünce izin verilen şahıslardan başka kimse giremez.
Ambarlara, bu yerlerden sorumlu memur olmadan girilemez.

Hasara uğrayan, bulunamayan veya değiştirilen eşya
MADDE 24 – (1) Eşyanın kaybolması, hasara uğraması, değiştirilmesi, çalınması ve

benzeri durumlarda tutanak düzenlenir. İdarece yapılacak incelemenin sonucuna göre işlem
yapılır.

Yıllık sayımlar
MADDE 25 – (1) Her mali yılın başından itibaren gümrük idaresine ait ambarlar, defter

ve stok kayıtları göz önüne alınarak komisyon tarafından sayılır.
(2) Ambarlardaki eşya ve araçların tamamının sayılması esastır. Ambarların yıllık sa-

yımları en fazla doksan gün içerisinde bitirilir. Sayımların bu süre içerisinde bitirilmesi için
idare amirince gerekli tedbirler alınır. Ambardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok
olması halinde bunların örnekleme yöntemiyle veya mevcut eşyanın kısımlara bölünerek sa-
yılmasına idare amirlerince karar verilir. Örnekleme yöntemiyle yapılacak sayımlarda öncelikle
kıymetli eşya ile ekonomik değeri yüksek olan eşyanın sayımı yapılır.

(3) Yıllık sayım yapılan ambardan sorumlu memurun yıl içinde bölge hizmet süresinin
dolacak olması halinde tam sayım yapılarak ambar devir işlemleri gerçekleştirilir.

(4) İşletme müdürlüğünce işletilen geçici depolama yeri ve antrepoların sayımı gümrük
müdürlüğü ve işletme müdürlüğü memurlarınca müştereken yapılır.

(5) Gümrük idarelerince yapılan sayımlar ve sonuçları bölge müdürlüğünce değerlen-
dirilir. Fazla çıkan eşya ilgili deftere kaydedilerek, daha önce deftere kaydedilmeme sebebi
araştırılır. Sayım sonucunda eksiklik çıkması veya belgelerinde yazılı özelliklerine göre eşyanın
değişik olması halinde, yapılacak inceleme sonucuna göre sorumluluğu varsa ambar memuruna
eşya bedeli tazmin ettirilir. Defter kayıtları, eksiklik veya değişikliklere göre düzeltilerek nedeni
defterde belirtilir. Eksiklik, fazlalık ve değişikliğin geçerli nedenlerden kaynaklandığını ispat
edemeyen görevliler hakkında yasal işlem yapılır.

Denetleme
MADDE 26 – (1) Gümrük ve ticaret müfettişleri ile yardımcıları, idare amirleri ya da

yetkili kılacakları memurlar, görevlerinin gerektirdiği hallerde, ambarlardaki kayıt ve belgeleri,
işlemleri incelemeye ve teftiş etmeye, eşyayı saymaya ve ilgililer hakkında denetleme yapmaya
yetkilidirler.

Memurların görevlendirilmesi ve ambarların devri
MADDE 27 – (1) Gümrük idaresince, geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlarla ilgili

tüm görevlendirmeler yazılı olarak yapılır.
(2) Ambardan sorumlu memurun, görev, görev yeri değişikliği, emeklilik gibi sebeplerle

geçici depolama yeri, antrepo veya ambarı devretmesi gerektiği durumlarda, ilgili memur ve
devralacak memur ile idare amirince görevlendirilecek personelin başkanlığında oluşturulacak
komisyon tarafından bu yerlerin tam sayımı yapılır.

(3) Sorumlu memur bu yerlerdeki eşyayı, defter ve belgeleri devretmedikçe görevinden
ayrılamaz. Devir işlemleri en geç doksan gün içerisinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bu süre
içerisinde bitirilmesi için idare amirince gerekli tedbirler alınır. Ek süre verilmesi gereken du-
rumları inceleyip sonuçlandırmaya bölge müdürlüğü yetkilidir.
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(4) Geçici depolama yeri, antrepo veya ambardan sorumlu memurun yıllık izin, sıhhi
izin gibi sebeplerle geçici olarak görevi başında olmadığı zamanlarda veya görev yerine gel-
mesine engel bir durumun ortaya çıkması halinde, memurun sorumlu olduğu bu yerler, idare
amirince oluşturulacak komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla açılıp kapatılır. Ambarın
devrine karar verilmesi halinde komisyon tarafından sayım yapılarak devir işlemleri sonuçlan-
dırılır.

(5) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan bu yerlerden sorumlu memur, dördüncü
fıkraya göre yapılacak sayımda hazirun olarak bulunmak üzere çağırılır. Ancak, ilgili memurun
gelmemesi halinde bu hakkından feragat etmiş kabul edilir.

Depolama yerlerinden sorumlu memurların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Gümrük veya işletme müdürlüklerine ait antrepo, geçici depolama

yeri ve ambarlarda görevli memurlar görev, yetki ve sorumluluklar açısından ambar memurla-
rına ilişkin hükümlere tabidir.

Gümrük idarelerince verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretler
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gümrük idareleri tarafından verilecek

hizmetler karşılığında alınacak ücretler hizmet tarifesine göre belirlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin idarece yerine getirilememesi ve talep edilmesi

halinde ilgilisi tarafından yapılması veya yaptırılmasına izin verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasfiye Edilecek Eşyanın Tespiti, Bedeli ve Tasfiye Yolları

Tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimi
MADDE 30 – (1) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde

her özet beyan veya transit beyannamesi ya da yerine geçen belge için ayrı ayrı konşimento,
CMR, CIM ve CIV numaraları gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, ha-
sar tutanakları, giriş ve çıkış kayıtları ve diğer belgeler göz önünde bulundurulmak suretiyle
geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından tasfiye listesi düzenlenir.

(2) Kaçak eşya ambarında bulunan ve 5607 sayılı Kanuna göre tasfiyelik hale gelen
eşya için düzenlenecek tasfiye listelerinde ise, kaçak eşya teslim tutanağı ve diğer belgeler göz
önünde bulundurulur.

(3) Özet beyanı veya transit beyannamesi ya da yerine geçen belgesi olmayan eşya için
tasfiye listelerinin düzenlenmesinde, gönderme belgesi, ambar alındısı ve diğer tanımlayıcı
belgelerden yararlanılır.

(4) Belgesi bulunmayan eşya, işletmeci ve gümrük idaresi görevlilerinin birlikte dü-
zenleyecekleri bir tutanakla belirlenir ve tasfiye listeleri de buna göre düzenlenir.

(5) Tasfiye listeleri ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.
(6) Gümrük müdürlüğünce tasfiye listeleri içeriği eşyanın tasfiyelik hale gelip gelmediği

kontrol edilir. Gümrük idaresi tarafından tasfiyelik hale geldiği tespit edilen eşya bulunduğu
yerde görülerek tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir ve eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihi
izleyen en geç otuz gün içinde varsa eşya hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş-
leri ile birlikte işletme müdürlüklerine gönderilir. Düzenlenen tespit ve tahakkuk belgeleri her
bir gümrük müdürlüğünde “Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesi Takip Defteri”ne kaydedilir.
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Gümrük müdürlüğünün bulunduğu yerde işletme müdürlüğünün de bulunması halinde tespit
ve tahakkuk belgeleri gümrük müdürlüğünce eşyanın tasfiyelik hale geldiğinin tespitinden son-
ra işletme müdürlüklerinde görevlendirilecek muayene memurları tarafından da düzenlenebilir.
Ayrıca, gümrük idarelerince düzenlemiş tespit ve tahakkuk belgelerindeki bilgiler esas alınarak,
eşya cinsi veya tasfiye şekli itibariyle yeni bir tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmesi gereken
durumlarda da bu belgeler işletme müdürlüklerinde görevlendirilecek muayene memurları ta-
rafından düzenlenebilir.

(7) Bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya olduğu belgele-
rinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için derhal tasfiye listesi düzenlenerek ilgili güm-
rük müdürlüğüne gönderilir. Gümrük müdürlüğünce de derhal tespit ve tahakkuk belgesi dü-
zenlenir.

(8) Zarara uğrayacağı veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin
olacağı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturacağı belgelerinden veya fiili durumundan an-
laşılan kaçak eşya için gümrük müdürlüğünce iki iş günü içerisinde gerekli tespitler yaptırılarak,
soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından eşyanın tasfiyesi
yönünde ara karar verilmesi istenir. El koyma tarihinden itibaren bir ay içerisinde karar veril-
memesi halinde, eşyanın derhal tasfiye edilmesini sağlamak üzere gümrük müdürlüğünce iki
iş günü içerisinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.
Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadan tasfiye edilmeden önce numune alınması müm-
kün olan durumlarda numune alınır, numune alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın
her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.

(9) 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre alıkoyma tarihinden
itibaren otuz gün içinde teminatı verilmeyen kaçak eşya naklinde kullanılan araçlar ve 16 ncı
maddesine göre tasfiyelik hale gelen eşya hakkında gümrük müdürlüğünce derhal tespit ve ta-
hakkuk belgesi düzenlenerek işletme müdürlüğüne gönderilir.

(10) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde işletme mü-
dürlüklerince teslim alınır. Ancak taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik olmayan,
bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşya bulundukları yerde tasfiye edilir.
Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi altı ayı geçemez. Bu sürede tasfiye edilemeyenler
fiziken mümkün olması halinde işletme müdürlüklerince teslim alınır.

(11) 62 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imhalık hale
gelmiş eşya işletme müdürlüklerince teslim alınmaz. Ancak, süresi içerisinde teslim alınmaması
nedeniyle imhalık hale gelen eşya işletme müdürlüklerince imha edilir.

(12) İşletme müdürlüğünce gerekmesi halinde eşyanın tasfiyesi hakkında insan, hayvan,
bitki ve çevre sağlığı bakımından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü aranır.

(13) Bedeli tahsil edilmedikçe veya bedeli karşılığında teminat alınmadıkça tasfiye edi-
len eşya alıcısına teslim edilmez.

(14) Tasfiye listelerinin işleticiler tarafından, tespit ve tahakkuk belgesinin ise görevli
memurlar tarafından zamanında düzenlenmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi gümrük idare
amirince sağlanır.

(15) Antrepo ve geçici depolama yerlerinin işletmeci tarafından veya gümrük idaresince
kapatılmak istenmesi halinde buradaki tasfiyelik eşya ile ilgili işlemler öncelikli olarak sonuç-
landırılır.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2013 – Sayı : 28688

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64



Eşya bedelinin tespiti
MADDE 31 – (1) 4458 sayılı Kanun uyarınca tasfiye edilecek her türlü eşyanın bedeli,

gümrük muayene memurlarınca düzenlenecek tespit ve tahakkuk belgesinde gösterilir. Eşya
bedelinin tespitinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Tasfiye edilebilir hale gelmiş olan eşyanın bedelinin tespitinde gümrüklenmiş değer
esas alınır. Vergi ve mali yüklerin hesabında gümrük beyannamesi verilmiş ise bunların tescil
edildiği, aksi halde tespit ve tahakkuk belgesinin gümrükçe tanzim ve tescil edildiği tarihteki
oranlar esas alınır. Maktu olarak alınması gereken vergiler ve mali yükler ile bunlara isabet
eden Katma Değer Vergisi gümrüklenmiş değere dahil olmakla birlikte ihaleye esas bedele
dahil edilmez. Bu vergiler ayrıca tahsil edilir. Eşya ihale ile satılacaksa, bu durum şartname
eki listenin özel hükümler bölümünde belirtilir. Ayrıca, satış anında isteklilere bu konuda bilgi
verilerek tekliflerini buna göre vermeleri istenir.

b) Kaçak eşyanın bedeli, varsa mahkemece belirlenen bedel, bedel belirlenmemiş ise
kaçak eşyaya ait tespit tutanağındaki bedel, yoksa rayiç değer esas alınarak belirlenir.

c) İmha edilecek eşyanın nitelik ve nicelikleri ile değeri, istatistik bilgilerine esas olmak
üzere tespit ve tahakkuk belgesinde veya imha kararında gösterilir.

ç) Perakende satılacak eşyanın bedeli, tespit ve tahakkuk belgesindeki bedele bağlı ka-
lınmadan serbest piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işletme müdürlüklerince belir-
lenir.

d) İhale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya teklifi uygun gö-
rülmeyen eşyanın ihaleye esas bedeli, eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti,
rayiç değeri ve varsa teklif değeri de dikkate alınarak ihale komisyonunca sonradan değiştirilir.
Komisyon tarafından değiştirilen fiyat, ilk belirlenen fiyatın yüzde elli ve üstünde olması ha-
linde işletme müdürünün, yüzde ellinin altında olması durumunda işletme müdürlüğünün gö-
rüşü ve bölge müdürlüğünün onayı ile geçerli olur.

e) Tespit ve tahakkuk belgesinde yer alan eşyanın kıymetinin aynı veya benzer eşyaya
ait tespit ve tahakkuk belgesindeki kıymetlerle aynı olup olmadığı kontrol edilir ve aralarında
bariz farklılık olması durumunda gerekli düzeltmeler işletme müdürlüğünce yapılabilir.

Tasfiye yolları
MADDE 32 – (1) İşletme müdürlüğü, tasfiyelik hale gelen eşyanın;
a) İhale yoluyla satış,
b) Yeniden ihraç amaçlı satış,
c) Perakende satış,
ç) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis,
d) Özel yolla,
e) İmha,
suretiyle tasfiye edilmesini sağlar.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tasfiye yollarına tabi tutulacak

eşya, teslim alındığı veya alınması gereken tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde işletme
müdürü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir. Bu eşya elektronik satış su-
retiyle de tasfiye edilebilir. Elektronik satışların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bölge müdürlüğü, komisyon tarafından belirlenmiş ancak henüz tasfiyesi yapılma-
mış eşyanın tasfiye yöntemini değiştirebilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Yoluyla Satış

İhaleye hazırlık işlemleri
MADDE 33 – (1) İhale yoluyla satışına karar verilen eşyanın ihale hazırlıkları karar

tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde tamamlanır.
(2) Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda satışa sunulmasına engel bir durumu ol-

mayan eşya için tespit ve tahakkuk belgeleri itibariyle "Satış Listesi" hazırlanır.
(3) İhale yoluyla yapılacak satışların her biri için satış öncesinde "İhale İşlem Dosyası"

hazırlanır. İhale işlem dosyasına her yılbaşından itibaren birden başlayarak sıra numarası ve-
rilir.

(4) Araçlarda, aracın son durumunu gösteren en az 4 cepheden fotoğrafı çekilerek dos-
yasına konur. Gerek duyulması halinde eşyanın da fotoğrafı çekilerek dosyasında muhafaza
edilir.

Satışların duyurulması
MADDE 34 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlar ilan yoluyla duyurulur.
(2) Satış ilanları, satış tarihinden en az beş gün önce Resmî Gazete’de yayımlanmak

üzere Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilir ve satış liste-
leriyle birlikte ilgili gümrük müdürlüğü ile satışı yapan işletme müdürlüğünün ilan tahtasına
herkesin görebileceği biçimde asılır ve elektronik ortamda duyurulur.

(3) Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesi taşıyan eşya ile Bakanlıkça belirlenen eşya
ve parasal limitleri aşmayan değerdeki eşyanın satış ilanı Resmî Gazete’de yayımlanmaz ve
ikinci fıkradaki süre bir güne kadar indirilebilir.

(4) Satış ilanlarında aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Satışın konusu, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin alınacağı yer ve koşulları,
c) Artırmanın tarihi, saati ve usulü,
ç) Satışa katılacaklardan istenilecek belgeler,
d) İhaleye esas bedel veya çok sayıda eşya satışlarında en az ve en çok ihaleye esas

bedel,
e) Teminat miktarı.
(5) Yeniden ihraç amaçlı satışlarda, şartname eki listenin özel hükümler bölümünde eş-

yanın yeniden ihraç amacıyla satışa sunulacağı belirtilir.
(6) Satışlara katılımın ve rekabetin arttırılması amacıyla, satışa sunulan eşyanın özelliği

itibariyle belirli bir faaliyette veya iş kolunda kullanılması gerekiyorsa, bu eşyanın satışı hak-
kında ilgili ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri veya federasyon-
larına duyuru yapılarak ilgili firmaların bilgilendirilmesi sağlanır. Ayrıca, ihalenin yapıldığı
yerde özellik arzeden eşyanın niteliğine uygun faaliyette bulunan firmalara ihale hakkında ya-
zılı bilgi verilebilir.

Teminat
MADDE 35 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satış ilanı ve şart-

namede belirtilen yer ve süre şartı dâhilinde yatırılmak kaydıyla, eşyanın ihaleye esas bedelinin
en az yüzde onu oranında teminat alınır. İhaleye esas bedeli 1.000.000 TL’yi geçen eşyada
100.000 TL teminat bedeli alınır ve arttırmaya söz konusu teminat bedeli yeterli olanlar katı-
labilir.
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(2) Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir:

a) Tedavülde olan nakit Türk Parası,

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri veya Hazine kefaletini haiz tahviller,

ç) Bütçe kanunlarına konulan özel hükümler gereğince devlet ihalelerinde teminat ola-

rak kabul edilen diğer değerler.

(3) Nakit olarak yatırılan teminat tutarı, ilgilinin isteği üzerine ihale bedelinden mahsup

edilir. Şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla teminat

geri verilir. Satış bedelinin takside bağlandığı durumda iade veya borcuna mahsup işleminin

yapılması taksit tutarlarıyla faizlerin toplamı kadar teminat gösterilmesine bağlıdır.

(4) Teminatın alıcıya iade edilmesi gereken durumlarda, teminat alındı belgesi aslının

arka sayfasına "Teminatın İade Edilmesinde Sakınca Yoktur" ibaresi yazılarak ihale komisyonu

başkanı, işletme müdürü veya görevlendireceği personel tarafından imzalanarak teminat alındı

belgesi alıcıya geri verilir. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılmış olması halinde iadesi alı-

cının banka hesabına da yapılabilir.

(5) Teminat bedelinin yatırılmasıyla satış şartnamesi ve şartname eki listede yer alan

koşullar kabul edilmiş sayılır.

(6) Yatırılan teminat, adlarına teminat belgesi düzenlenen kişiler için hüküm ifade eder

ve açık artırmalı ihalelerde teminat miktarını karşılayan tüm eşya için geçerlidir. Teminat be-

delinin geri alınmaması halinde teminat alındı belgesi başka ihalelerde de kullanılabilir.

(7) Bu madde kapsamındaki uygulamalar elektronik ortamda gerçekleştirildiği takdirde

dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Teminatın alıcıya iade edilmesi gereken durumlarda

teminat bedeli, en yakın işletme müdürlüğünden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Ser-

maye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü’nden iade alınabilir veya iadesi alıcının banka hesabına

yapılabilir.

(8) Teminat;

a) Alıcının satış anında damga vergisini ödememesi,

b) Alıcının, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca teminat bedelini ta-

mamlamaması,

c) Alıcının, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca teminat bedelini ta-

mamlama hakkına sahip olmayacak şekilde teminatı yeterli olmadığı halde pey sürdüğünün

tespit edilmesi,

ç) Alıcının, ihale bedelini ödememesi,

d) 42 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan yasak fiillerde bulunulması,

nedeniyle teminatının gelir kaydedilmesi gereken durumlarda iade edilmez.

Eşyanın görülmesi

MADDE 36 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya

gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebi-

lirler. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe

neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun

kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.
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(2) Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan
eşyanın üzerine liste sıra numarasını gösterir bir etiket konulur. Araçlarda ayrıca 18 inci madde
uyarınca araca yerleştirilmiş olan “Tespit ve Teslim Tesellüm Tutanağı”nın okunaklı olması
sağlanır.

(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi için idare
amirleri gerekli tedbirleri alır. Gerekmesi halinde görüş gün ve saatleri belirlenerek ihale ila-
nında duyurulur.

Satışlara katılacaklardan istenecek belgeler ve yapılacak işlemler
MADDE 37 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan aşağıdaki bilgi ve

belgeler istenir:
a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge,
b) Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi veya adres beyanı ile Türk uyruklu ise T.C.

kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası,
c) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi belgesi veya adres beyanı,
ç) Teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
d) Vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
e) Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
f) Elektronik posta adresi.
(2) İhale salonuna girişte görevli personel tarafından;
a) İsteklilerden fotoğraflı kimlik belgesi, vekaleten katılımın olması halinde kimlik bel-

gesi ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendinde yer alan belgeler alınır ve
"İhale Salonu Giriş Listesi"ne kaydı yapılır. İsteklinin imzası alınır ve ihale salonundan çıkışta
geri verilmek üzere sıra numarası taşıyan "Giriş Kartı" verilir. Vekil veya kanuni temsilcinin
talebi halinde bu belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ihaleyi yapan işletme müdürlüklerince
alınarak "Vekaletname Kayıt Defteri"ne kaydedilir ve istekliye vekaletname kayıt defteri sıra-
sını belirten "Vekaletname Kartı" verilir. İhale salonuna giriş sırasında, kimlik belgesi ile bir-
likte  "Vekaletname Kartı"nın ibraz edilmesi halinde görevli personel tarafından  "Vekaletname
Kayıt Defteri" kontrol edilerek  "Giriş Kartı" verilir. "Vekaletname Kayıt Defteri"nde vekaletten
veya temsilden azil şerhi bulunanların "Vekaletname Kartı" işleme konulmaz.

b) Teminat alındı belgesi kontrol edilir. Teminat alındı belgesi olmayan veya göster-
meyen istekliler ihale salonuna alınmaz.

İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar
MADDE 38 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlar ihale komisyonu tarafından yürütülür.

İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan
eşya bölünebilir. Araçlar tek olarak, eşya ise tek olarak veya gruplar halinde satışa sunulur.

(2) Açık artırma suretiyle satışlar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Açık artırma ihale komisyonu başkanı tarafından açılır. İhale komisyonu başkanı,

satışa başlamadan önce, satışa ilişkin genel bilgiler ile o satış için getirilen özel düzenlemeler
hakkında ihaleye katılanlara açıklama yapar. 37 nci maddede belirtilen belgelerle ilgili gerekli
işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır. Açık
artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler. Satış, işletme personeli
veya görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.
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b) Açık artırmada istekliler, tekliflerini kendilerine verilen giriş kartını göstererek verir.
Alıcıların sürecekleri pey miktarını, eşyanın ihaleye esas bedeli 1.000 TL'den çok olan eşya
için 100 TL’den az olmamak üzere ihale komisyonu belirler. İhaleye esas bedeli 1.000 TL'nin
altında olan eşyada daha düşük pey miktarı belirlenebilir. Satışı yürütmekle görevli olanlar is-
teklilerin vereceği teklifleri bu peye göre takip eder ve uygulatır.

c) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale komisyonunun kararı kesindir. Artırma sırasında varsa ihaleden en son çekilenin adı, so-
yadı, T.C. kimlik numarası ve adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılarak imzası alınır.

ç) Artırma sonunda eşya, en yüksek bedeli verene satılır. İhale komisyonu kararı duyu-
rularak alıcının ve ihale komisyonunun satış kâğıdını imzalamasıyla satış tamamlanır.

d) Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödememesi halinde teminatı döner
sermayeye gelir kaydedilir. Alıcının teminatının yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması
durumunda, yüzde ona kadar olan eksik teminat bedelini tamamlamasına izin verilir. Alıcının
eksik kalan teminatını tamamlamak istememesi halinde teminatı döner sermayeye gelir kay-
dedilir. Alıcının teminatının gelir kaydedildiği durumlarda varsa son çekilenin verdiği teklif
üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekile-
nin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde, satış iptal edilir ve teminatı gelir kay-
dedilir.

e) Satışlarda eşyanın ihaleye esas bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, ihaleye esas
bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam
olunur. Verilen en yüksek teklifin ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması ha-
linde satış yapılır, bulmaması halinde teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere kay-
dedilir.

f) Teklifler değerlendirilerek; eşya, gümrüklenmiş değer dikkate alınmadan teklif edilen
bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere de verilebilir. Teklifler eşyanın özelliği, durumu, piyasa
şartları, satış kabiliyeti, rayiç değeri ve satılamaması halinde eşyanın uğrayabileceği değer
kaybı ile beklemesi halinde oluşturacağı külfet gibi hususlar dikkate alınarak ve ihale komis-
yonu tarafından değerlendirilerek, verilen teklifin eşyanın ihaleye esas bedelinin yüzde elli ve
üstünde olması halinde üç iş günü içinde işletme müdürüne, teklifin yüzde ellinin altında olması
durumunda ise üç iş günü içinde işletme müdürlüğünün görüşü ile birlikte bölge müdürlüğüne
kabul veya reddedilmesi için sunulur. Verilen teklifin beş iş günü içinde onaylanmaması veya
teklif verilmemiş olması halinde, ilk ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşi ihaleye esas bedel
kabul edilerek, eşya aynı koşullarla bir defa daha satışa sunulur.

g) Satışın gerçekleşmemesi durumunda eşya diğer yollarla tasfiye edilebileceği gibi 31 inci
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yapılarak, belirlenen yeni bedel üzerinden
aynı koşullarla en fazla iki defa daha satışa sunulur. Yine de satışın gerçekleşmemesi duru-
munda eşya diğer yollarla tasfiye edilir.

ğ) İhalelerde, satışın başlangıcından bitimine kadar kesintisiz sesli ve görüntülü video
çekimi yapılır. Satış anında 42 nci madde uyarınca herhangi bir ihtilaf yaşanmışsa, bu husus
ayrıntılı olarak tutanağa bağlanır. Varsa düzenlenen tutanak ile çekilen video kaydına ait kaset
veya CD'nin bir örneği yedi gün içinde bölge müdürlüğüne gönderilir.
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h) İhale komisyonu, artırma üzerinde kaldığı halde satış kağıdını imzalamayan, (d) ben-

di uyarınca eksik teminat bedelini tamamlayanlar hariç teminat tutarı yeterli olmadığı halde

pey süren, satış anında damga vergisini ödemeyen istekliyi ihale salonundan çıkartır. Varsa son

çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam eder. Artırma olmaması halinde son çekilen is-

tekliye satışı yapar. Son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama girmesi halinde, ihale ko-

misyonu teminatını döner sermayeye gelir kaydedilmek üzere işlem yapar ve o eşyaya ait satışı

iptal eder.

ı) İhale komisyonunca, üzerine ihale kalan alıcının ve varsa son çekilenin, ihaleye gi-

rerken vermiş oldukları ikametgah veya işyeri merkezi adresini içeren yetkili birimlerden alın-

mış belge veya "Adres Beyanı" ile vekaletname kartı bulunmayan vekil veya kanuni temsilciye,

son çekilen vekil veya kanuni temsilci ise bu kişilere 37 nci maddenin birinci fıkrasının (d) ve

(e) bentlerinde yer alan belgeleri iade edilmez.

(3) Yüzde yetmiş ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar için trafik şahadetnamesi

düzenlenmez.

(4) İhaleli satışlara ilişkin hükümler ve idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde

gösterilir. İmzalanan şartnameler sözleşme yerine geçer. Alıcı, şartnamede belirtilen haller dı-

şında ihalenin iptalini isteyemez.

(5) İşletme müdürlüğü, ihalenin duyurulması aşamasında bölge müdürlüğüne yapılacak

ihale ile ilgili bilgi verir. Bölge müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir

ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yön-

teminin değiştirilmesine yetkilidir.

(6) Komisyon, satılan eşya için "Satış Kağıdı" düzenler. Aynı zamanda komisyon kararı

yerine geçen bu kağıdı, komisyon üyeleri ile alıcı ve varsa satıştan son çekilen istekli imzalar.

Satış kağıdının bir nüshası alıcıya verilir.

(7) İhalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın, en geç üç ay içinde

satışa sunulması esastır. Bu sürede satışa sunulmayan eşya ile ilgili durumları inceleyip sonuç-

landırmaya bölge müdürlüğü yetkilidir.

İhalenin tamamlanması

MADDE 39 – (1) İhale;

a) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması halinde

şartnamenin ve satış kağıdının satış yerinde alıcı tarafından imzalanması,

b) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde

teklife ait sonucun teklif sahibine tebliğ edilmesi,

c) 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen

hallerde satıştan son çekilenin satış kağıdını ve şartnameyi imzalaması,

durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ile tamamlanmış sayılır.

İhale bedelinin ödenmesi

MADDE 40 – (1) İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, bekletilmeyecek

eşyada iki iş günü içinde ihale bedelinin ödenmesi zorunludur. İhale bedelinin bu süre içinde

ödenmemesi halinde satış bozularak teminat döner sermayeye gelir kaydedilir.
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(2) İhaleden son çekilenin verdiği teklifin eşyanın ihaleye esas bedelinin;

a) Yüzde yetmiş beş ve üstünde, bekletilmeyecek eşyada ise yüzde elli ve üstünde ol-

ması,

b) Yüzde yetmiş beşinin, bekletilmeyecek eşyada yüzde ellinin altında olmakla beraber

ihale bedelini ödemeyen alıcının vermiş olduğu teklif bedelinin yüzde doksanı ve üzerinde ol-

ması,

halinde son çekilene iadeli taahhütlü posta ile veya isteklinin imzası alınmak suretiyle

elden yazılı tebligat yapılarak ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir

ve varsa beyan edilen elektronik posta adresine de gönderilir. Daha önce tebligat yapıldığı du-

rumlar hariç evrakın postaya verildiği tarihi takip eden yedinci gün tebliğ tarihidir. Bekletil-

meyecek eşyada bildirim elektronik yolla, son çekilen tarafından beyan edilen elektronik posta

adresine yapılır.

(3) Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün, bekletilmeyecek eşyada ise elek-

tronik yolla yapılan bildirimi takip eden iki gün içinde isteklinin eşyayı almayı kabul etmesi

halinde, aynı süre zarfında 35 inci madde hükümlerine göre teminat alınmak, satış kâğıdı ve

şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul et-

memesi veya son çekilenin olmaması durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.

Eşyanın teslimi

MADDE 41 – (1) Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün, bekletilmeyecek

eşyanın ise üç gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Yeniden

ihraç amacıyla satılacak eşya, ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde

gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışı edilir. Bu sürelerde alınmayan eşya için 40 ıncı

maddenin ikinci fıkrasındaki hükümlere göre varsa satıştan son çekilene yazılı tebligat yapıla-

rak ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir. Daha önce tebligat yapılan

durumlar hariç, evrakın postaya verildiği tarihi takip eden yedinci gün tebliğ tarihidir. Bekle-

tilmeyecek eşyada bildirim elektronik yolla, son çekilen tarafından beyan edilen elektronik

posta adresine yapılır.

(2) Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün, bekletilmeyecek eşyada ise elek-

tronik yolla yapılan bildirimi takip eden iki gün içinde isteklinin eşyayı almayı kabul etmesi

halinde aynı süre zarfında 35 inci madde hükümlerine göre teminat alınmak, satış kâğıdı ve

şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin olmaması

veya eşyayı almayı kabul etmemesi veya süresi içerisinde ihale bedelini ödememesi durumunda

ise eşya pazarlık usulü ile satılır.

(3) Pazarlık usulünde, ihale komisyonu tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı

teklif alınarak bölge müdürlüğünün onayı ile eşya en yüksek bedel üzerinden satılır.

(4) Pazarlık usulü ile satılan eşyanın satış bedelinden işletme müdürlüğünce yapılan

hizmet ve giderler karşılığı olarak yüzde onbeşi düşüldükten sonra artan tutar ilk alıcısı adına

emanete alınır. Emanete alınacak tutarın ilk alıcının ödediği satış bedelini geçen miktarı ile

emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alıcısı tarafından alınmayan tutar döner serma-

yeye gelir kaydedilir. Eşya, satılamaması halinde diğer yollarla tasfiye edilir.
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(5) Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda eşyanın tesliminde
eksiklik veya fazlalık görülürse,

a) Fazla çıkan eşya, talep edilmesi halinde, ihalede oluşan birim fiyat üzerinden yapı-
lacak hesaplama ile alıcıya satılabilir. Alıcının bu yönde bir talebinin olmaması durumunda
teslimat ihale edilen miktar üzerinden yapılarak fazla çıkan eşya yeniden satışa sunulur.

b) Eksik çıkan eşyada, teslimat mevcut miktar kadar yapılarak eksikliklerin bedeli geri
verilir. Ancak, eksiklik oranının ihale edilen miktarın en az yüzde otuzu olması halinde, alıcının
talebine göre, teslimat mevcut miktar kadar yapılarak eksikliklerin bedeli geri verilir veya ihale
iptal edilerek satış bedeli iade edilir.

c) Tahsil edilmiş olan vergilerin red ve iadesi ise ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
ç) Eksiklik ve fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiği ispat edilemeyen durumlar

için gerekli yasal işlemler yapılır.
(6) Satılan eşyanın tesliminde, miktarını, niteliklerini ve bedelini belirten bir teslim fişi

veya ilgili mevzuat uyarınca bu fiş yerine geçen bir belge düzenlenir ve bunlar ilgili idarelerce
saklanır.

Yasak fiil ve yaptırımlar
MADDE 42 – (1) İhalelerde hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama

suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs
edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler ara-
sında anlaşmaya çağrıyı ima edecek,  rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek işaret ve davra-
nışlarda bulunanlar veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar,
sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü
niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar,
artırma üzerinde kaldığı halde satış kâğıdını imzalamayanlar komisyon kararıyla ihale salo-
nundan derhal çıkarılır ve teminatları döner sermayeye gelir kaydedilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri bizzat veya bilvekale işleyenlerle bu işteki vekil
veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine göre Genel Müdürlük tarafından bir yıla kadar iş-
letme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bunların sermayesinin
çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişiler
için de yasaklama kararı alınır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde bir takvim yılı içinde iki defa, 38 inci mad-
denin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca teminat bedelini tamamlayanlar hariç teminatı yeterli
olmadığı halde pey süren veya ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri üç ay süresince işletme
müdürlüklerince yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Genel Müdürlük tarafından bir
yıla kadar işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) İhaleyi yapan işletme müdürlüğünce, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı veril-
mesi gerekenlere, ihale bedelini ödemeyenlere ve teminat bedeli yeterli olmadığı halde pey sü-
renlere ilişkin bilgiler, elektronik ortamda duyurusu yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönde-
rilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen
on iş günü içinde yasaklama kararı alınarak elektronik ortamda duyurulur.
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(6) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar, yasaklama kararının
sona erdiği tarihe kadar işletme müdürlüklerince yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bu
konuda gerekli tedbirler işletme müdürlüklerince alınır.

(7) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs
eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar
verecek işler yapan, ihale işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o işteki ortak
veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(8) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 43 üncü madde kapsamında ihaleye ka-
tılamayacak olanlar idarece yapılan ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem
yapamaz ve eylemde bulunamazlar.

İhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 43 – (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüklerince yapılacak ihale-

lere;
a) Genel Müdürlükçe işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklananlar,
b) Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüklerinde görevli olanlar ve Bölge Mü-

dürlüklerinde tasfiye işlemleri ile görevli olanlarla, bunların eşleri ve birinci  dereceye kadar
(birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

c) Yukarıda sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler
veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler,

katılamazlar.
(2) İşletme müdürlüklerinde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar görevlerin-

den ayrıldıkları tarihten itibaren en son çalıştıkları işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere
bir yıl süreyle giremezler.

Satış bedelinin taksitlendirilmesi
MADDE 44 – (1) Eşya satış bedelinin 10.000 TL’den az olmaması şartıyla alıcının ta-

lebine göre on iki ayı geçmemek üzere işletme müdürlüğünce taksitlendirme yapılabilir. Tak-
sitlendirmenin yapılmasında, talebin yazılı olması ve teminat verilmesi gerekir.

(2) Taksitlendirmede 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre tecil faizi alınır. Taksitlendirme yapılacak bedel ile alınacak tecil faizi
oranı şartname eki listenin özel hükümler bölümünde gösterilir.

(3) Vergi, resim, harç ve diğer giderlerde taksitlendirme yapılmaz.
(4) 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesi amacıyla ya-

pılan satışlarda taksitlendirme yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Perakende Satışlar

Perakende satılacak eşya
MADDE 45 – (1) Perakende satılacak eşya ve fiyatı komisyon tarafından belirlenir.
(2) 5607 sayılı Kanun uyarınca tasfiyelik hale gelen ve açık artırma suretiyle satışa su-

nulan perakende niteliğini haiz eşya yüzde yetmiş beşin altında teklif alması halinde 38 inci
maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen teklif bedeli üzerinden işletme tarafından
satın alınarak perakende satılabilir.
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Perakende satılacak eşyanın tespiti, çekilmesi, satış yeri ve düzenlenecek belgeler
MADDE 46 – (1) Komisyon, tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenen eşyadan insan,

hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından analiz raporu, uygunluk yazıları gibi belgeleri tamam
olan ve perakende satış mağazasında satışa arz edilecek nitelikte olan eşyayı yerinde görmek
suretiyle tespit eder.

(2) Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda perakende satışı uygun görülen eşya için
tespit ve tahakkuk belgeleri itibariyle "Perakende Satış Kararı" hazırlanır. Bu kararlar aylık
olarak bölge müdürlüğüne gönderilir. Eşyanın ilgili mağazaya/mağazalara gönderilmesi bu ka-
rarlardan takip edilir. Perakende satış kararlarına her yıl itibariyle bir sıra numarası verilerek
Perakende İşlem Dosyasına konulur.

(3) Perakende satışı uygun bulunduktan sonra perakende satışının mümkün olmadığı
tespit edilen eşyanın diğer yollarla tasfiyesi sağlanır.

(4) Perakende satışı uygun bulunan eşyadan miktarı fazla olanlar başka bölge müdür-
lüklerine bağlı mağazalara orantılı bir şekilde dağıtılır. Dağıtım ile ilgili usul ve esaslar Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.

(5) Perakende niteliğini haiz eşyanın bulunduğu yerden teslim alınması işlemleri, “Tes-
lim ve Tesellüm Belgesi”ne göre yapılır. Eşya, belgelerine göre ayniyeti kontrol edilerek teslim
alınır ve mağazaya da ayniyetine uygun teslim edilir.

(6) Eşyanın perakende satış kararının alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde satış ma-
ğazalarına veya ambarlarına teslimi tamamlanır. Bu süre, teslim alınacak eşyanın yer ve mik-
tarına göre bölge müdürlüğünce uzatılabilir. Bölge müdürlüğü, perakende satış kararı alınan
eşyanın bulunduğu yerden teslim alınması işlemlerini aylık olarak kontrol eder.

(7) Perakende satış kararı alınmakla birlikte, teslim alınması esnasında; özellikleri iti-
bariyle perakende satışa uygun olmadığı anlaşılan eşya ile gerekli analiz raporu bulunmayan
veya analiz sonucunda perakende satışa uygun olmadığı veya imhalık duruma geldiği tespit
edilen eşya teslim alınmaz.

(8) Analiz raporu, uygunluk belgesi, 45 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan eş-
yanın faturası gibi eşya ile ilgili dokümanların bir örneği de eşya ile birlikte teslim edilir.

(9) Eski, kirli, yırtık, parçası noksan, kırık, çalışmaz durumdaki eşya ve kullanım alanı
olmayan eşya için perakende satış kararı alınmaz.

Perakende satış yerleri
MADDE 47 – (1) Perakende satış kararı alınan eşya, bu amaçla kurulan mağazalarda

satılır. Bakanlık, satış mağazası açmaya, kapatmaya ve bu yerlerin dışında satış yapılacak yerler
ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Fiyat tespitinde esaslar
MADDE 48 – (1) Mağazası bulunan işletme müdürlüklerinde oluşturulan komisyon,

tespit ve tahakkuk belgesindeki bedele bağlı kalmadan üç gün içinde eşyanın fiyatını belirler.
Fiyatın tespitinde;

a) Piyasa konjonktürü,
b) Arz ve talep durumu,
c) Piyasadaki benzeri ürünlerin fiyatları,
ç) Sürüm imkanı,
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d) İmal edildiği yılı,

e) Son kullanma tarihi,

f) Kullanılmış olup olmadığı,

g) Orijinal ambalajında olup olmadığı,

ğ) Hasar durumu,

h) Servis durumu, yedek parça ve onarım imkanı,

gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Perakende satış işletme müdürlükleri veya mağazaların bağlı bulunduğu işletme

müdürlükleri, satışa sunulan eşyanın satış durumuna göre onbeş günlük sürelerle değerlendirme

yaparak fiyatı aşağı veya yukarı çekebilir. Satışa sunulduğu tarihten itibaren doksan gün içinde

perakende satılma imkanı olmadığı anlaşılan eşya için tutanak düzenlenerek, ihale veya diğer

yollarla tasfiye edilmek üzere en yakın işletme müdürlüğüne teslim edilir. İmha edilmesi ge-

reken eşyanın iadesi yapılmayarak, komisyon marifetiyle ilgili müdürlük tarafından imhası so-

nuçlandırılır. Birden fazla mağazada satışa sunulması durumunda diğer mağazalardaki satış

performansına göre mağazalar arası eşya teslim ve tesellümü yapılarak satışa devam edilebilir.

Eşyanın satışa sunulması

MADDE 49 – (1) Satışa hazır hale gelen eşyanın reyonda satışına on gün içinde baş-

lanır. Miktarı itibari ile fazla olmayan eşya ambarda bekletilmeksizin tamamı reyona çıkartılır.

Reyonda, ambarda bulunan her çeşit eşyanın bulunması temin edilir.

(2) Reyonda görev yapan personel, teslim aldığı eşyayı reyonda herkesin görebileceği

ve inceleyebileceği şekilde teşhir eder. Eşya için etiket hazırlar ve uygun bir yere asar.

(3) Satışa sunulan bütün eşya için reyonda uygun yerlere “satışa sunulan eşya özürlü-

dür” ibaresini içeren duyurular asılır. Bu durum, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış bel-

gesi üzerinde de gösterilir. 51 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, anılan Ka-

nunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ayıplı malın geri alınması ve bedel iadesi

mümkün değildir. Ancak, eşyanın özürlü olması dışında belirtilen niteliklere uygun olmaması

veya eşyanın tescile/kayda tabi olmasına rağmen tescilin/kaydın yapılamaması halinde satışı

takip eden yedi gün içinde alıcının talebi ve işletme müdürünün uygun görmesi üzerine satış

iptal edilerek, eşya geri alınır ve bedeli iade edilir. Eşyanın satıldığı haliyle geri alınamadığı

durumlarda satış iptal edilmez.

(4) Satışı yapılan eşya için garanti belgesi verilmez.

(5) Reyona alınan eşyanın ambara iadesi teslim tesellüm belgesi ile yapılır.

(6) Reyondan satışı yapılan eşya için “Reyon Satış Raporu” düzenlenir. Bu rapor bil-

gisayardan izlenebileceği gibi gerektiğinde döküm alınır. Alınan bu rapor, ilgili reyon memuru

ve mağaza sorumlusu tarafından imzalanır.

Reyonlarda görev yapan personele ilişkin hükümler

MADDE 50 – (1) Reyonda görev yapan personel, teslim aldığı eşyanın etiketlenme-

sinden, satışa hazır hale getirilmesinden, reyonun uygun şekilde düzenlenmesinden, eşyanın

eksilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, değerini yitirmesi ve benzeri nedenlerden dolayı mey-

dana gelen mali zararlardan sorumludur.
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(2) Bilgisayar ekranından seçilen eşyanın satılacak adedi, müşteri adı, varsa vergi numarası
da sisteme girilir ve satış fişinin vezne bilgisayarına gönderilmesi sağlanır. Bilgisayarın verdiği
geçici fiş numarası müşteriye verilir. Müşteri bu numarayı veya adını söylemek suretiyle vezneye
parasını ödeyerek faturasını alır. Faturanın bir nüshasını reyonda görev yapan personele vererek
eşyayı teslim alır.

(3) İşletme müdürlüğünce, reyonda görev yapan personelin muhasebe yetkilisi mute-
medi olarak görevlendirilmesi halinde, ikinci fıkra uygulanmaz. Bu durumda, bilgisayar ekra-
nından seçilen eşyanın, satılacak adedi, müşteri adı, varsa vergi numarası sisteme girilir ve be-
deli tahsil edildikten sonra faturanın bir nüshası ile birlikte eşya alıcıya verilir.

(4) Perakende satış mağazasından kamu kurum ve kuruluşlarınca veya üçüncü şahıs-
larca satın alınan eşyaya ait bedelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi
Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına yatırılması ve ilgili kurum tarafından banka dekontunun
bir nüshasının ibraz edilmesi halinde “Eşya Teslim Fişi” ve faturası ile birlikte eşyanın teslimi
sağlanır.

(5) Reyonda görev yapan personel, görev, yetki ve sorumluluk bakımından satış me-
murlarına ilişkin hükümlere tabidir.

Kasa görevlileri ve kasa işlemleri
MADDE 51 – (1) Reyonda görev yapan personel tarafından verilen geçici fiş numarası

veya adı ve soyadı girilerek ekranda görüntülenen eşya için üç nüsha fatura düzenlenerek iki
nüshası alıcıya verilir. Mağazanın kapanmasından sonra vezne ekranında görünen ücreti tahsil
edilmemiş eşya, bilgisayar ekranından reyonlara iade edilir ve ekranda eşya kalıp kalmadığı
kontrol edilir. 50 nci maddenin üçüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda ise reyonda görev
yapan personel tarafından, satılan eşya için üç nüsha fatura düzenlenerek faturanın bir nüshası
eşya ile birlikte alıcıya verilir.

(2) Satışlarda fatura düzenlenmesi zorunludur. Faturanın iptal edilmesi halinde veznedar
veya muhasebe yetkilisi mutemedi faturanın iptal edildiğine dair notu üç nüshaya da yazarak
imzalar. Eşya iadesi söz konusu olursa müşteriden dilekçe alınmak ve işletme müdürlüğünce
uygun görülmek suretiyle yapılacak iade işleminde eşyanın ayniyet tespiti yapılır. Ayniyeti uy-
gun olan eşya için eşya iade tutanağı düzenlenir ve yeniden kayıt yapılmak suretiyle ambara
alınır.

(3) Reyon fişinin dipkoçanları, birden fazla kasa varsa, kasalar itibariyle dökülür. Dip-
koçanlarında bulunan tutar ile kasa mevcudu arasındaki lehte fark kasa fazlası, aleyhte fark ise
kasa açığıdır. Tespit olunan kasa fazlası işletme geliri olarak kaydedilir. Kasa açığı söz konusu
olduğunda, nedenleri araştırılarak, sorumlulardan tahsil olunur. Ayrıca, kasa açığının suç konusu
olup olmadığı işletme müdürünce incelenerek ilgilisi hakkında gerekli işlemler yapılır.

Mağazanın açılış, kapanış saatleri ve esasları
MADDE 52 – (1) Bölge müdürlüğü, mağazanın açılması ve kapatılması zamanlarını

belirler. Mağazanın kapanış saatinden sonra veznedar veya muhasebe yetkilisi mutemedi tara-
fından kasaları sayılır ve mutabakat sağlanarak tutanak işletme müdürü, yoksa işletme müdü-
rünce belirlenen kişi ile birlikte imza altına alınır.

(2) İşletme müdürlüğü, mağazaların 24 saat korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini
alır. Satış mağazalarının anahtarlarının kimlerde bulunacağını, açılıp kapatılma işlemlerini iş-
letme müdürü belirler.

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2013 – Sayı : 28688

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



Bakım ve onarım işleri
MADDE 53 – (1) Perakende satışa sunulacak eşya fiyatlandırılmadan önce kontrolden

geçirilir. Arızalı olduğu tespit edilen ve kalite ve evsafının düzeltilmesi mümkün olan eşyanın,
bakım ve onarımı işletme müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Mümkün olmayanlar ise duruma
göre diğer yollarla tasfiye edilir.

Zararlardan sorumluluk
MADDE 54 – (1) Mağazada görevli personel kefalete tabi olup ilgili mevzuat hüküm-

leri saklı kalmak kaydıyla;
a) Kasti hareketlerinden kaynaklı eşyanın eksilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, değe-

rini yitirmesi ve benzeri nedenlerden dolayı meydana gelen mali zararlardan tek başına,
b) İhmali hareketlerinden kaynaklı eşyanın eksilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, de-

ğerini yitirmesi ve benzeri nedenlerden dolayı meydana gelen mali zararlardan ise reyon me-
muru ile birlikte,

sorumludur.
Mağazanın sayımı
MADDE 55 – (1) Mağazanın her türlü sayımı, işletme müdürünce belirlenecek ve re-

yonda görev yapan personelin de yer aldığı komisyon tarafından giriş-çıkış kayıtları, mevcut
eşya ile stok raporu kayıtlarında bulunan eşya bilgileri karşılaştırılmak suretiyle yapılır. Eşyanın
markası, modeli, seri numarası, miktarı, hasar durumu gibi bütün özellikleri ve belgelerine
göre uygunluğu tespit edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yeniden İhraç Yoluyla Satış

Yeniden ihraç amaçlı teslim
MADDE 56 – (1) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya sadece yeniden ihraç ama-

cıyla satılır. Eşyanın yeniden ihraç amaçlı olarak ihale yoluyla satışa sunulmasında beşinci bö-
lümde belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Eşyanın mülkiyetine sahip olduğunu ispatlayan yurtiçindeki alıcısı veya yurtdışın-
daki sahibi veya bunların temsilcisi, ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış kararının alın-
dığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar gümrük müdürlü-
ğüne başvurarak söz konusu eşyanın yeniden ihraç amacıyla kendisine teslimini isteyebilir.

(3) Eşya sahibi, yurtdışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurtiçindeki alıcı,
döviz transferi yapılmamışsa yurtdışındaki gönderici, transfer edilmiş dövizin iadesi durumun-
da yurtdışındaki göndericidir.

(4) Eşya sahibinin talebi, eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemiş ise güm-
rük idaresince bu fıkrada yer alan usuller çerçevesinde karşılanır. Eşya için tespit ve tahakkuk
belgesi düzenlenmiş ise talep, en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne bildirilir. İş-
letme müdürlüğünce eşyanın tasfiyesi ile ilgili olarak ikinci fıkrada belirtilen işlemlerin yapıl-
madığının bildirilmesi üzerine gümrük müdürlüğünce eşyanın tespit ve tahakkuk belgesinde
belirtilen döviz cinsinden CIF bedelinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına
ödenmesi gerektiği eşya sahibine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mek-
tupla tebligat adresine gönderilir. Yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ ta-
rihi sayılır. İşletme müdürlüğünce, vezne alındısı veya internet üzerinden banka hesabı veya
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muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı kontrol edilir. Ödeme yapıldığının anlaşılması halinde
işlemlere devam edilir. Tahsil edilen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu tarihten itibaren
otuz gün içinde, varsa eşyaya ait cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ile yapılmış diğer
giderler de tahsil edilerek eşya gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışına çıkarılır.

(5) Bu hak kullanılmadığı takdirde veya yeniden ihraç amaçlı teslimi yapılan eşyanın
verilen süreler içerisinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışına çıkarılmaması halinde
idaresince ihale şartnamesinin özel hükümler bölümünde belirtilecek koşullarla ve CIF bedeli
ihaleye esas bedel kabul edilerek, eşya yeniden ihraç amacıyla ihale yoluyla satılır. İhale be-
delinin yatırıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde gümrük müdürlüğünün denetiminde eşya
yurtdışına çıkarılır. Yeniden ihraç amaçlı satışı gerçekleşmeyen eşya imha edilir.

(6) Eşya, yurtiçindeki sahibince yeniden ihraç amaçlı teslim suretiyle, eşyayı gönderen
kişiye veya aynı ülkeden farklı bir kişiye veya farklı bir ülkeye gönderilebilir. Yurtdışındaki
sahibinin de ayrıca eşyanın iadesini talep etme hakkı vardır.

Özellik arz eden eşya
MADDE 57 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eşya yeniden ihraç amacıyla satılabilir. Eş-

yanın yeniden ihraç amaçlı olarak ihale yoluyla satışa sunulmasında beşinci bölümde belirtilen
hükümler uygulanır.

(2) 4458 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde yurda ithali mümkün bulunmayan
eşya, yeniden ihraç amaçlı teslim suretiyle tasfiye edilebilir.

(3) Serbest bölge adresli firma adına gelen eşya, üçüncü ülkeye transit edilmesi şartıyla
yeniden ihraç amaçlı teslim suretiyle serbest bölgeye gönderilebilir.

(4) "Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları" kapsamında veya yolcu beraberinde veya
geçici olarak veya ATA Karnesi kapsamında getirilip de sahibi yurtdışında ikamet eden ve tas-
fiyelik hale gelen taşıt ve eşya için de sahibince talep edilmesi halinde yeniden ihraç amaçlı
teslim yapılabilir.

(5) 65 inci madde uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere CIF değerinin yüzde
biri oranındaki tutarın tahsil edilmesinden sonra ithalinin yasak veya kısıtlamaya tabi olduğu-
nun anlaşılması ve eşya sahibi tarafından talep edilmesi halinde birinci fıkra hükmü çerçeve-
sinde eşyanın, CIF değerinin yüzde biri oranındaki miktar ikinci kez tahsil edilmeden yeniden
ihraç amaçlı teslimi yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tahsis ve Özel Yolla Tasfiye

Tahsis
MADDE 58 – (1) Özelliği itibariyle belirli kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabile-

ceği eşyanın ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere
bedelsiz olarak tahsisine ilişkin talepler Bakanlıkça değerlendirilir. Teslimi yapanlar, eşyanın
cins, miktar ve bedelini gösteren teslime ilişkin belgenin bir örneğini işletme müdürlüğüne bir
örneğini de ilgili kuruluşa gönderir. Tahsis edilen eşyanın otuz iş günü içinde teslim alınması
şarttır. Süresi içinde teslim alınmayan eşyanın tahsis kararı iptal edilir.

(2) Tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşya, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, kaçakçı-
lıkla etkin mücadele, tasfiyenin hızlandırılması ve diğer sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde
Bakanlığa bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
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(3) Tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşya, tabii afet, bulaşıcı hastalık ve benzeri olağan-
üstü durumlarda ilgili idare, kurum veya yetkili birimlere bedelsiz olarak tahsis edilebilir.

(4) 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya, mahkemesince verilen
müsadere kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez.

Özel yolla tasfiye
MADDE 59 – (1) Tasfiyelik hale gelen eşya, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (f)

bendi kapsamında veya gümrüklenmiş değerinin yüzde yetmişbeşi üzerinden kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere satılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları
ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklerin satın alma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.
Bu yolla satılan eşyanın teslim alınmaması halinde eşya diğer yollarla tasfiye edilir.

(2) Tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşyadan;
a) Mer’i mevzuatla getirilen düzenlemelere uymak maksadıyla belli kişi ve kuruluşlara

satılması gereken eşya, ilgili kişi ve kuruluşlara ihaleyle satılabileceği gibi satışa çıkarılmadan
taraflarca belirlenecek bedelle,

b) Konteynerler, kamu kurum ve kuruluşlarına işletme müdürlüğünce belirlenecek be-
delle,

c) Kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, Darp-
hane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya
Mal Müdürlüklerine taraflarca belirlenecek bedelle,

ç) Antika, müze ve sanat eşyası Kültür ve Turizm Bakanlığına taraflarca belirlenecek
bedelle veya bedelsiz,

d) Nesli tehlike altında olan yabani canlı hayvan ve bitkiler ile bunlara ait ölü örnekleri,
parçaları ve türevleri ve bunlardan ham veya işlenmiş olarak elde edilen ürünler, ticari amaçla
kullanılmaması şartıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakan-
lığına taraflarca belirlenecek bedelle veya bedelsiz,

e) Satışa çıkarılıp da satılamayan eşya kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla ku-
rulmuş vakıf ve derneklere taraflarca belirlenecek bedelle veya bedelsiz,

f) Komisyonca hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunanlar Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumuna taraflarca belirlenecek bedelle,

g) Ambalaj ve paletler, ihale yoluyla satılabileceği gibi talep edenlere işletme müdür-
lüğünce belirlenecek bedelle,

verilebilir.
(3) Satışa çıkarılıp satılamayan ve diğer yollarla da tasfiyesi yapılamayan eşya, imha

edilmeden önce son kez olmak üzere pazarlık usulüyle satışa sunulabilir. Daha önceki ihalelerde
verilen teklif var ise en yüksek teklif verenler ile işletme müdürlüğünün bulunduğu yerde eş-
yanın niteliği itibariyle faaliyette bulunan kişiler var ise pazarlık usulüyle satışa davet edilir.

Bekletilmeyecek eşyanın tasfiyesi
MADDE 60 – (1) Kaçak eşya dahil olmak üzere bekletilmeyecek eşya, beşinci bölümde

yer alan usullerle veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve dernek-
lere taraflarca belirlenecek bedel üzerinden satılarak tasfiye edilir. Bu yolla tasfiye edilemeyen
eşya, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz veri-
lebilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
İmha Yoluyla Tasfiye

İmha edilecek eşyanın belirlenmesi
MADDE 61 – (1) Mahkemesince imhasına karar verilen eşya, ekonomik değerini yi-

tiren eşya, sağlığa zararlı olduğu anlaşılan eşya veya diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya
imha edilerek tasfiye olunur. Mahkemesince imhasına karar verilenler hariç diğer eşyanın im-
hasına komisyonca karar verilir.

(2) İmha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarelerce saklanır.
İmha mercii
MADDE 62 – (1) Gümrük müdürlüğünün ve işletme müdürlüğünün denetimindeki

yerlerde bulunan eşyanın imhası ilgili idareler tarafından yapılır.
(2) Depolanması amacıyla yediemine verilen eşyanın imhası, eşyayı yediemine veren

gümrük idaresi tarafından yapılır.
(3) Gümrük laboratuvar müdürlüklerinde bulunan eşyanın imhası işletme müdürlüğünce

yapılır.
Eşyanın imhası
MADDE 63 – (1) Eşya, nitelik ve özelliklerine göre, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı

Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde
tamamen değersiz veya kullanılamaz hale getirilerek imha edilir.

(2) İmhası öngörülen eşyanın cinsine göre teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir bir durum
görülürse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına incelettirilerek alınacak rapora göre eşyanın du-
rumu imha komisyonunca değerlendirilir. Eşyanın imhasında tüm maliyet unsurları göz önünde
bulundurulurak, gerekmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin verilen kurum veya
kuruluşlarca imha yapılması sağlanır. Analiz ücretinin tasfiyelik eşyanın 31 inci maddeye göre
hesaplanmış değerinin üzerinde olması veya eşyanın son kullanım tarihinin dolmuş veya yakın
zamanda dolacak olması halinde, analiz yaptırılmadan imha işlemi gerçekleştirilir ve bu husus
imha kararında belirtilir.

(3) Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşyanın imhası Gümrük
Yönetmeliği hükümleri, tasfiyelik hale geldikten sonra imhalık duruma gelen eşyanın imhası
ise bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca, diğer
mevzuatla anılan Kanuna göre tasfiyesi öngörülen ancak imhalık olduğu tespit edilen eşya tes-
lim alınmaz. Eşyanın imhası, bulunduğu kurum veya mevzuatla yetkilendirilmiş kurumca ya-
pılır.

(5) Eşyanın imhası, komisyon başkanının nezaretinde gerçekleştirilir. Özellik arz etmesi
nedeniyle belli kurum ve kuruluşlarca imhası gereken eşyanın imhası, imhayı yapacak kurum
ve kuruluşa teslim edilmek suretiyle yapılır. Eşyanın imhası sırasında Çevre Kanunu ve bu Ka-
nuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca insan ve çevre sağlığı yönünden
gerekli önlemler alınır. İmhanın her aşamasının video çekimi yapılır ve imha tutanağı düzen-
lenir. Eşyanın imhasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar tarafından
yapılacak olması halinde, eşyanın imha edileceği yere veya bu yere teslimini sağlamak ama-
cıyla depolanacağı yere teslimi komisyon veya komisyon başkanının görevlendireceği bir üye
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tarafından yapılır. Lisanslı firmalara teslim edilecek eşyanın yüklenmesi ve teslimine ilişkin
kamera kayıtları ile teslim tutanaklarının ve eşyanın imhasının yapıldığına ilişkin bildirimlerin
ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir.

(6) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca tasfiyelik hale gelen ancak
tahlil sonuçlarına veya raporlarına göre imhası gereken eşya görüntülenmek, mümkün olması
halinde numune alınmak ve ayırt edici özellikleri ayrıntılı tespit edilmek suretiyle imha edilir.
Bekletilmeyecek eşya, anılan Kanun hükümlerindeki süre, usul ve esaslara göre soruşturma
aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkemesince tasfiye kararı verildikten sonra aynı
usullerle imha edilir.

(7) İmhası gerçekleştirilen eşyanın kullanılamaz hale gelen ancak ekonomik değeri bu-
lunan ambalajı, şişesi gibi parçalarından insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olmadığı
anlaşılanların, mevcut haliyle yeniden kullanımını engelleyecek tedbirler alınır.

(8) Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 100.000 TL’nin üzerin-
deki eşyanın imhasından önce bölge müdürlüğünden onay alınır.

(9) Eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline
boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak, imhayı yapan birim tarafından
kaset, CD ve bilgisayar gibi elektronik ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir. İmha sonucunda
düzenlenecek imha tutanaklarına her yıl itibariyle bir sıra numarası verilerek dosyasına konulur.

(10) İmha giderlerinin eşya sahibinden alınması esastır. Ancak, sahipsiz eşya ile sahi-
bine ulaşılamadığı veya imha giderlerinin eşya sahibince karşılanmadığı durumlarda, muhafaza
eden işletmenin eşya sahibine rücu etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, giderler işletmeci tara-
fından karşılanır. İmhanın ivedilikle yapılmasının gerekmesi ve benzeri durumlarda döner ser-
maye bütçesinden karşılanan imha giderlerinin eşya sahibi veya işletmeciden tahsili için gerekli
işlemlere derhal başlanır.

(11) Kaçak eşya ile işletme müdürlüklerine ait tasfiye ambarlarındaki eşyanın imha gi-
derleri döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(12) Eşyanın cinsi, nevi, markası ve ebatı ile üzerinde tahlil, inceleme veya keşif yapı-
labilmesini teminen yeteri kadar numune alınır ve numune alma tutanağına bağlanarak mü-
hürlenmiş kap içerisine konulur. Kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleş-
mesini müteakip muhafaza eden birim tarafından numune imha edilerek tutanağa bağlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler

Satış sonrasında yapılacak işlemler
MADDE 64 – (1) 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e),

(f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden
sırasıyla;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde onbeşi,
b) Gümrük vergileri,
c) Satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde ellisi,
ç) Para cezaları,
ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa,

eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde
alınmayan para döner sermayeye gelir kaydedilir.
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(2) Perakende satış bedelinden eşyanın yurtiçinde satışı nedeniyle yürürlükteki mevzuat
uyarınca ayrılması gereken vergiler ve mali yüklerin ayrılmasından sonra kalan tutar döner
sermayeye gelir kaydedilir. Döner sermayeye gelir kaydedildiği tarihten itibaren bir yıl içinde
eşya sahibinin ödeme talebine ilişkin başvurusunun bulunup bulunmadığı aranır. Başvurunun
bu süre içerisinde olması halinde döner sermayeye gelir kaydedilen tutardan birinci fıkraya
göre yapılacak hesaplamadan sonra kalan bedel döner sermaye bütçesinden karşılanır. Bir yıllık
sürenin hesabında eşyanın en son satış tarihi esas alınır.

(3) 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belir-
tilen eşyanın satış bedelinden birinci fıkradaki usule göre yapılacak dağıtımdan sonra kalan
para döner sermayeye gelir kaydedilir.

(4) Kaçak eşya hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:
a) Kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle alıkonulan taşıtlardan ihale yoluyla sa-

tılanların satış bedelinden taşıtın teslim tarihine kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı
olarak satış bedelinin yüzde onbeşi ve satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak satış bede-
linin yüzde ellisi ayrıldıktan sonra kalan tutar ile ihale yoluyla satılan kaçak eşyanın satış bedeli
emanete alınır.

b) Diğer yollarla yapılan tasfiye sonucunda tahsil edilen bedel döner sermayeye gelir
kaydedilir.

c) Yargılamanın eşya veya taşıma araçlarının sahip veya taşıyıcısının lehine sonuçlan-
ması halinde, (a) bendinde belirtilen eşyanın satış bedeli veya (b) bendinde belirtilen eşyanın
31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şekilde tespit edilen kıymeti, gümrük
vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra, yasal faiziyle birlikte döner sermaye bütçesinden
hak sahibine ödenir. Faizin hesabında, elkoyma tarihinden bedelin iade tarihine kadar geçen
süre esas alınır.

ç) Hakkında iade kararı verilen eşya için (c) bendi uyarınca yapılan ödemenin dışında
bir bedelin ödenmesi gereken durumlarda bu bedel gümrük idaresince genel bütçenin ilgili ter-
tibinden karşılanarak hak sahibine ödenir.

d) İhale yoluyla satılan eşyanın yargı kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde
talep edilmeyen emanetteki eşya bedeli döner sermayeye gelir kaydedilir. Diğer yollarla tasfiye
edilen eşya için de yargı kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunulmaz
ise ödeme yapılmaz.

e) Eşyanın müsaderesine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine satış bedeli döner serma-
yeye gelir kaydedilir.

f) Gümrük müdürlüğünce mahkeme kararının tasfiye idaresine bildirimi sırasında, eşya
sahibi tarafından ödenmesi gereken gümrük vergileri ve cezaları da belirtilir.

g) Tasfiye edilmemiş ve mahkemesince sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın
ardiye ve diğer hizmet ücretleri, 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca döner sermaye
bütçesinden ödenir.

(5) 30 uncu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen süreler geçtikten sonra gümrük ida-
resine ait ambarlara nakledilip tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden, eşyanın teslim tarihine
kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı olarak hesaplanan yüzde onbeşinin yarısı, otuz
gün içinde talep edilmesi halinde eşyanın bulunduğu son işletmeye ödenir.
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(6) Gümrük idaresi ve diğer işletmeciler tarafından verilmiş olan ardiye ve diğer hiz-
metler karşılığı ücretler için ödeme yapılması gereken durumlarda, satış bedelinden ayrılacak
tutar satış bedelinin yüzde on beşini geçemez. Gümrük idaresi tarafından verilmiş ardiye ve
diğer hizmetler karşılığı olarak ayrılan tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Perakende satı-
lan, özel yolla tasfiye edilen veya imha edilen eşyayı muhafaza eden kişi ve kuruluşlara ardiye
ve diğer hizmetler için işletme müdürlüğünce bir ödeme yapılmaz.

(7) Bedelsiz verilen veya imha edilen eşya sahiplerine herhangi bir ödemede bulunul-
maz. Ancak, 5607 sayılı Kanun uyarınca tasfiyelik hale gelen ve sahibine iadesine karar verilen
eşyanın imha edilmiş olması halinde imha edilen eşyanın bedeli, gümrük idaresince genel büt-
çenin ilgili tertibinden karşılanarak hak sahibine ödenir.

(8) Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan ta-
şıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı ta-
rihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamam-
lanır. 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentle-
rinde ve ikinci fıkrasında belirtilen eşya için, bu maddenin birinci ve altıncı fıkra hükümleri
çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra kalan para emanete alınır. Talep halinde veya varsa dava
sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine öden-
dikten sonra varsa kalan tutar hak sahibine ödenir.

Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması
MADDE 65 – (1) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin esaslar aşağıda

belirlenmiştir:
a) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi olan eşya hariç, ihale ilanının yayımlandığı, pe-

rakende satış kararının alındığı tarihe veya diğer yollarla yapılan tasfiyede ise onay tarihine
kadar, eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişi, gümrük müdürlüğüne başvurarak söz ko-
nusu eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını
isteyebilir. Bu eşya için kısmi talep yapılamaz.

b) Talep, en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne iletilir. İşletme müdürlü-
ğünce eşyanın durumu üç iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünce
talebin uygun bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde söz konusu
eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile döner sermaye
hesabına ödenmesi gereken eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin yedi gün için-
de ödenmesi gerektiği eşya sahibine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü
mektupla tebligat adresine gönderilir. Yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ
tarihi sayılır.

c) Eşyanın gümrük işlemleri (b) bendinde belirtilen ödemelerin yapıldığı tarihten iti-
baren otuz gün içinde tamamlanır. Talep sahibinin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde eşya tasfiye edilir.

ç) Sahibi yurtdışında bulunan ve ithali yasak veya kısıtlamaya tabi olmayan eşya hak-
kında da ithal vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması hükmü hariç yukarıdaki hü-
kümler uygulanır.

d) 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri
ile ikinci fıkrasında belirtilen eşya için yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
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Tasfiye edilecek eşyanın bulunmaması
MADDE 66 – (1) Tasfiyelik hale gelmiş olmakla beraber eşyanın bulunamaması ne-

deniyle tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenemeyen ithal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB
kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları gümrük müdürlüğünce işletme müdürlü-
ğüne bildirilir. İşletme müdürlüğünce 4458 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun çerçevesinde
işlem yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ek süre
MADDE 67 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan süre-

lerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla bu Yönetmelikte
belirlenmiş süreler kadar gümrük idaresince ek süre verilebilir. Bunun dışındaki süre talepleri
bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin
hesabında 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

Komisyonlar
MADDE 68 – (1) Komisyon, aksine hüküm bulunmadıkça, idare amiri veya idare ami-

rince belirlenecek en az şef düzeyinde personel başkanlığında idarede görevli en az üç ve tek
sayıda kişiden oluşur. Komisyon için yedek üye de belirlenebilir.

(2) Komisyon eksiksiz olarak toplanarak oy çokluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karara muhalif olan üye, gerekçesini yazarak imzalar.

(3) Komisyon başkanı ve üyeleri, aldıkları kararlardan sorumludur.
(4) Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklara/kararlara, komisyon üyelerinin adı,

soyadı ve görev ünvanı, yer, tarih ve saat yazılarak imzalanır.
(5) Komisyon, başkanın yazılı veya sözlü çağrısı üzerine toplanır. Komisyon başkanı

komisyonun toplanması, çalışması ve karar almasına ilişkin düzeni sağlamaktan sorumludur.
(6) İmha komisyonlarında ambar memuru, işletmeci kuruluş görevlisi ile eşyanın cins

nevi niteliğine göre teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde gümrük kimyageri veya ilgili
kamu veya mesleki kuruluşlardan bir uzman personelin de üye olarak bulunması sağlanır.

(7) Bu Yönetmelikte sayılmayan ve komisyon marifetiyle yapılması gereken işlemler
olması halinde yukarıdaki esaslar çerçevesinde başka komisyonlar kurulabilir.

Bilgi ve belgeler
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelikte geçen hizmet tarifesi, şartname, karar, tutanak,

makbuz, defter, liste veya taahhütname gibi eşyanın gümrük idarelerince işletilmekte olan ge-
çici depolama yeri, antrepo ve ambarlara alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş
eşyanın tasfiyesinde kullanılan bilgi veya belgeler, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır.
Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu bilgi veya belgeler üzerinde değişiklik yapabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 70 – (1) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Tasfiye Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tasfiye kararı onaylanmış işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanı

yayınlanmış olan eşya hakkında, ihale ilanının yayınlandığı tarihte yürürlükte olan mevzuat
hükümleri uygulanır.
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Gümrük idaresine teslim edilmiş tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içkilerin imhası

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 5607 sayılı Kanun kapsamında, gümrük idaresine teslim

edilmiş ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga

veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol, metanol ve alkollü

içkiler imha edilmeden önce numune alınır. Numune dışındaki söz konusu eşya 63 üncü mad-

denin sekizinci fıkrası uygulanmaksızın imha komisyonunca imha edilir.

(2) Numune alınırken, eşyanın cinsi, nevi, markası ve ebatı ile  numuneler üzerinde

tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi teminen yeteri kadar örnek alınması gözönüne alınır.

Numune miktarı herbir cins, nevi, marka ve ebat itibariyle paketlenmiş sigara, puro ve sigarillo,

nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün ve tütün mamüllerinden 20 paket, alkollü içki-

lerden üç şişeden az olmamalıdır. Numune kutu veya koli olarak alınabilir. Tütün veya tütün

mamülü cinsi eşyanın dökme olması halinde eşya karıştırılarak 3 kg’dan az olmamak üzere

numune alınır. Yukarıda belirtilen numune miktarından daha az miktarda el konulan  tütün ve

tütün mamülleri ile alkollü içkilerin tamamı muhafaza edilir. Elkonulan eşya üzerinde tespit

yapmaya yetecek şekilde alınan numuneler, numune alma tutanağına bağlanarak mühürlenmiş

kap içerisine konulur. Kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini mü-

teakip, numuneleri muhafaza eden birim tarafından numuneler imha edilerek tutanağa bağlanır.

Soruşturma veya kovuşturması devam eden kaçak eşyanın tasfiyesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5607 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamındaki kaçak şüphesiyle el konulan soruşturma ve kovuşturması devam eden ve tasfi-

yesine ilişkin hakim veya mahkeme kararı bulunmayan eşya hakkında, davaya müdahil idare

tarafından soruşturma aşamasında ise hakimden kovuşturma aşamasında ise ilgili mahkemeden

söz konusu Kanun maddesi uyarınca gerekli tespitler yapılarak tasfiye kararı verilmesi talep

edilir. Üç ay içerisinde tasfiye kararı verilmemesi halinde, gümrük müdürlüğünce tespit ve ta-

hakkuk belgesi düzenlenerek eşyanın bu Yönetmelik hükümlerine göre tasfiyesinin yapılmasını

sağlamak üzere işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) Bu madde kapsamında tasfiye edilecek eşya tasfiye edilmeden önce numune alın-

ması mümkün ise eşya üzerinde tespit yapmaya yetecek şekilde numune alınır. Numune alma

tutanağına bağlanarak mühürlenmiş kap içerisine konulur. Numune alınması mümkün olmayan

eşyanın ise her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir. Kovuşturma sonrasında verilen esasa

ilişkin kesinleşmiş karar doğrultusunda numunelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Geçici 2 ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/9/2013 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının

mesleğe alınma ve yeterlik sınavları, yetiştirilme, uzmanlığa atanma ve çalışma usul ve esasları
ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Uzmanları ile İçişleri Uzman Yardımcılarını

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

nununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Birim: İçişleri Uzman Yardımcısının görev yaptığı birimi,
ç) Giriş Sınavı: İçişleri Uzman Yardımcılığına atanacakları belirlemek amacıyla yapılan

tek aşamalı sözlü sınavı veya iki aşamalı yazılı ve sözlü sınavı,
d) Komisyon: İçişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurul: İçişleri Uzmanlığı Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunu,
g) Personel Genel Müdürlüğü: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
ğ) Personel Genel Müdürü: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,
h) Uzman: İçişleri Uzmanını,
ı) Uzman Yardımcısı: İçişleri Uzman Yardımcısını,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) Yeterlik Sınavı: İçişleri Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İçişleri Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) İçişleri Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık

tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile mesleğe atanırlar.
(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü sınav olarak

tek aşamalı yapılır. Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Bakanlıkça diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek protokol hükümlerine göre de yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınava katılacak adayların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katın-
dan fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonu-
cunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ilan edilen boş kadro sayı-
sının en fazla dört katı kadar aday sınava alınır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri,

atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, unvanı, derecesi, alınacaklarda aranacak genel ve özel
şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müra-
caat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan
tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek
suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilecek geçerlik süresi dolmamış KPSS pu-

an türünden veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almış olmak,
c) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

gerekir.
Başvuru usulü, incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, giriş sınavı duyurusunda yer alan tarihler ara-

sında adayın beyanı esas alınarak Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır
ve herhangi bir belge talep edilmez.

(2) Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan aday-
ların KPSS puanları ile nüfus kimlik bilgileri kontrol edilir. Giriş sınavına katılmaya hak ka-
zanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır ve
Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) İlan edilen listeye süresi içerisinde yapılan itirazlar sonuçlandırılarak sınava katıl-
maya hak kazanan adaylara ait kesin sonuç listesi Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur
ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

İstenilen belgeler
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylardan

Bakanlıkça yapılacak tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgeler istenir;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti,
b) 4 adet fotoğraf,
c) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iş talep formunun

imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı.
(2) Bakanlıkça yapılacak ilanda belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması veya

Bakanlık tarafından yapılacak tebligatta istenilen evrakların teslim edilmemesi durumunda
ilgili adaylar sözlü sınavına alınmaz.

Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu Bakanlık Makamının Onayı ile Müsteşar

Yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürü ile Bakanlık Encümeni üyeleri arasından
belirlenecek üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca dört yedek üye belirlenir.

(2) Komisyonun Başkan ve üyeleri; kendileri ve eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu de-
rece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar; bunların
yerine yedek üyeler katılır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Ba-
kanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, değerlendirilmesi, sınav sonuç-
larının ilanı ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Giriş sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tara-
fından yürütülür.
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Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate

alınarak belirlenen alan bilgisi, genel yetenek, genel kültür ve Bakanlığın görev alanına giren
temel konular olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı
sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına
sınav duyurusunda yer verilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Giriş Sınav Ko-
misyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Giriş
Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(3) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(4) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekir.
(6) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama

yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü
sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(7) Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde yazılı sınava ilişkin hu-
suslar Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık ilan panosu ve resmi internet sayfa-

sında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü
sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınav adayların;
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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin kesin başarı sırala-

ması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca
sözlü sınav yapılması durumunda kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana
göre yapılır. Her iki durumda da başarılı olabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Giriş sınavı du-
yurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon ta-
rafından belirlenen sayıda yedek adayın isimleri de ilan edilir.

(3) Başarı puanının eşitliği halinde; giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıl-
dığı takdirde yazılı puanı yüksek olan adaya, sözlü olarak tek aşamalı yapıldığı takdirde KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
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İtiraz
MADDE 15 – (1) Kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan

edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belge-
lendirilmesi şartı ile kabul edilir. Giriş sınav komisyonu itiraz edilen hususları inceleyerek en
geç 3 iş günü içinde sonuçlandırır.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü
içinde bir dilekçe ile giriş sınav komisyonuna yapılır. Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapıldığı
takdirde, en geç 7 iş günü içinde, bu Yönetmelik ile belirlenen sınav yapmaya yetkili kurum-
lardan birisi ile yapılan yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ise en geç 20 iş günü içinde sonuçlan-
dırılarak ilgili adaylara bildirilir.

(3) Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü
içinde bir dilekçe ile giriş sınav komisyonuna yapılır. Giriş sınav komisyonu itiraz edilen hu-
susları inceleyerek en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırır.

(4) İtiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(5) Süresi içinde yapılmayan itirazlar, işleme alınmaz.
Uzman Yardımcılığına atama
MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananların, İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığına

atanmaları için Bakanlıkça yapılacak tebligatta belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri Ba-
kanlığa teslim etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair beyanı,
b) Adli sicil kaydı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlik durumu beyanı,
ç) Mal bildirim formu,
d) Kamu etik sözleşmesi.
(2) Giriş sınavını kazananlar başarı puan sıralamasına göre İçişleri Uzman Yardımcılığı

kadrosuna atanırlar.
(3) Giriş sınavını kazananlardan haklı bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde atama

evrakını teslim etmeyenler ile atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren aday, atanma hakkını
kaybeder.

(4) Giriş sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşı-
lanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin giriş sınavları
geçersiz sayılır. Bu durumda olanlardan atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(5) Giriş sınavını asil olarak kazanan adayların atamaları tamamlandıktan sonra, kadro
ve ihtiyaç durumuna göre sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir yıl süre ile yedek listeden
başarı puan sıralamasına göre adayların atamaları yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin

özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanların sınav belgeleri ise bir sonraki sınava kadar mu-
hafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja
tabi tutulurlar.
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(2) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi için Personel Genel Müdürlüğünce diğer bi-
rimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme
planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman Yardımcılarına, Bakanlığın görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli

tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün
kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara

katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile

uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Uzman Yardımcısı, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda, bağlı

bulunduğu birim amirinin onayı ile ve söz konusu birimin görev alanlarına öncelik vermek su-
retiyle bir tez konusu seçer. Aday tarafından tez konusu belirlenmemesi durumunda bağlı bu-
lunduğu birim tarafından kendisine bir tez konusu verilir.

(2) Uzman Yardımcısının tez konusu, adaylık dahil, aylıksız izin ile toplamı üç ayı
geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışıldıktan sonra
bağlı bulunduğu birimce 10 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Personel Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısının yeni bir tez konusu belirlemesini
Uzman Yardımcısının görev yaptığı birimden isteyebilir. Uzman Yardımcısının talebi ve bağlı
bulunduğu biriminin onayı ile 10 iş günü içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere tez konusu
değiştirilebilir.

(4) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda
hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Daha önce başka bir program veya amaç için
hazırlandığı tespit edilen veya tamamı ya da bir kısmı başka eserlerle bilimsel alıntı kurallarını
aşan nitelikte benzerlikler gösteren tezler başarısız sayılır.

Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun Personel Genel Müdürlü-

ğüne bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, Personel Genel Müdürlüğüne iletilmesini
sağlamak üzere, bağlı bulunduğu birim amirine sunmak zorundadır. İlgili birim amiri, teslim
aldığı tezi on gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

(2) Tezler, Personel Genel Müdürlüğünce, Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kuru-
luna değerlendirilmek üzere dağıtılır.

(3) Uzman Yardımcısı, Personel Genel Müdürlüğünce tespit edilecek değerlendirme
gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez komisyonu üyelerinin sorularını cevaplandırır.
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Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Tez
Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul, Bakanlık Makamının Onayı ile Personel Genel Müdür Yardımcısının baş-
kanlığında en az Daire Başkanı seviyesinde belirlenecek dört üye olmak üzere beş kişiden olu-
şur. Ayrıca dört yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple toplantıya katılama-
maları hâlinde, yedek üyelerden sıra ile Kurula katılırlar.

(3) Kurulun, Başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan
ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler ka-
tılır.

(4) Kurulun, sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanacak tezler, altı nüsha olarak

Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Kurul teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde tez jürisi olarak inceler. Uzman Yar-

dımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Uzman Yardımcısı tez jürisi önünde
tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Kurul, Uzman Yardımcısının hazırlamış olduğu tezi, tezin sözlü savunmasını da göz
önüne alarak değerlendirir.

(4) Kurul üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar.
Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en
az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Kurul, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve
tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(5) Uzman Yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, başarısız olma gerekçesinin
yer aldığı Kurul raporunu dikkate almak suretiyle altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre
içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır.

(6) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ilave
süre verilir. Verilen ilave süre içerisinde sınav hakkını kullanmayanlar ile yeterlik sınavında
başarılı olamayanlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını

ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp ka-
zanmadıkları ölçülür.

(2) Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra
olmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek zamanda yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, sınavdan en az 6 ay önce ilan edilen konulardan yapılır.
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 24 – (1) Uzman Yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Bakanlıkta en

az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi,
şartları aranır.
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Yeterlik sınavının yapılması
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve

itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.
(2) Yeterlik sınav soruları, klasik ve/veya test usulüne göre Kurul tarafından hazırlanır.

Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üye-
lerinden veya konusunda uzman kamu personelinden yararlanılabilir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en

az yetmiş puan almak gerekir.
(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-

çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci
sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 27 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,
b) Yardımcılık döneminde alınmış olmak kaydıyla; YDS’den en az (C) düzeyinde veya

dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şartıyla boş kadro durumuna göre uzman olarak atanırlar.
Uzman yardımcılığının sona ermesi
MADDE 28 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar ile yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde yabancı dil
yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta
durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 29 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmak,
b) Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye

yönelik çalışmalar yapmak,
c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-

tirileri kapsayan rapor hazırlamak,
ç) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılmak,
d) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak,
e) Bakanlıkça verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer gö-

revleri yapmak.
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 30 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmak,
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b) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-
tirileri kapsayan rapor hazırlamak,

c) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına
katılmak,

ç) Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki
görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Bakanlıkça yürütülen asli ve sürekli hizmetlerin gerektirdiği uzman-

lık çalışmaları, daire başkanlıkları ile birim amirinin onayıyla oluşturulacak çalışma grupları
bünyesinde yürütülür.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin
mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hiz-
metlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorum-
ludurlar.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven
duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim
MADDE 32 – (1) Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun görülecek za-

manlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları
düzenleyebilir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve ser-
tifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde ilgili
mevzuat uyarınca yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim
MADDE 33 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 ta-

rihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına
gönderilebilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Gö-
revlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 35 – (1) İçişleri uzmanı unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Ba-

kanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bu-
lunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrola-
rına atanabilirler.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-

kanlığında görev yapan devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin

usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev ya-

panlardan, 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme ve unvan değişikliği

suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/10/2011 ta-

rihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-

van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanını,

ç) Başkanlık: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını,

d) Birim: 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

e) Görev Grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı

düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

f) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci

maddede sayılan kadrolara, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme

niteliğindeki atamaları,

g) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellik-

lerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
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ğ) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutu-

lacağı yazılı sınavı,

h) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

di kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ı) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Personel: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı kadrolarında 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

j) Unvan Değişikliği Sınavı: En az lise veya dengi okul düzeyinde mesleki ya da teknik

eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmak-

sızın yapılan yazılı sınavı,

k) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Araştırmacı.

c) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

2) Memur, Sekreter, Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Bekçi, Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, Programcı.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

ma yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet süresine sahip olmak.

b) Başkanlıkta en az üç yıl çalışmış olmak.

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ya-

pılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) En az bir güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Ba-

kanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli

bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Başkanlıkta programcı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş

yıl hizmeti bulunmak,

b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta çözümleyici, programlayıcı veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni

kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bu-

lunmak,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Genel İdari Hizmetler sınıfında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en

az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

ç) Memur ve Sekreter kadrolarına atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az beş yıl hizmeti bulunmak,

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Sınav tarihi itibariyle en az beş yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için:

1) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için:

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya en az dört

yıllık yükseköğrenim mezunu olup programcı unvanının verildiği Milli Eğitim Bakanlığı onaylı

bir sertifikaya sahip bulunmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2013 – Sayı : 28688

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96



Duyuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi, birimi ile unvanla ilgili aranılan şartlar, sınav

tarihlerinden en az kırk beş gün önce Başkanlık personeline duyurulur. Eğitimin yeri ve zamanı

ile diğer hususlar ise, eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar

için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyu-

ruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere,

ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin

görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son

günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde

bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvu-

ruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine,

durumları aranılan şartlara uyan personelin duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine

ilişkin eğitime katılmak amacıyla görev yaptığı birime dilekçe ile veya hazırlanacak formun

verilmesi suretiyle başvurur. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini veya formlarını son müracaat

tarihinden itibaren yedi gün içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkan-

lığına gönderir.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları ve

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları

Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit

edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak

boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının

ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, duyuruda belirtilen şartları taşıyan

bütün adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine

başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını

aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme For-

muna göre puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro

sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak puanlama sonunda eşitlik

olması halinde, sırasıyla:

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya

hak kazanırlar.
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(3) Görevde yükselme eğitimi programları, Başkanlık tarafından düzenlenebileceği

gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önce-

den Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel

Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından

müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimi süresi

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınanlar, günde en fazla 7 saat olmak

üzere 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konularda en az 45 saat,

aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen konularda en az 30 saat olmak üzere toplam en az 75

saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mev-

zuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız

izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime ka-

tılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim sü-

resince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) 656 sayılı Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile atama yapılacak görevin

niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin

ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık ta-

rafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Tür-

kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurum-

larından birine yaptırılır.
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(2) Yazılı sınavın yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazır-

lanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup

da iki yılı aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili dü-

zenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliğine tabi kad-

rolara, bu unvanları en az lise veya dengi okul düzeyinde mesleki ya da teknik eğitim sonucu

ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre ger-

çekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapı-

lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda,

Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet

yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli baş-

vurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında,  yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu, Başkanın

veya Başkan Yardımcısının başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

Daire Başkanının da bulunduğu atamaya yetkili amir tarafından belirlenen en az Daire Başkanı

unvanına sahip beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya

yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden, öğrenim ve ihraz

ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin,

eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları

halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler

görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser

oy kullanılmaz.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1)  Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına

katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama
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yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlatılması

ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların so-

nuçlandırılması işleri ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir. Başkanlık, gerekli

hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle

atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atana-

caklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü

maddede belirlenen ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin

edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları ge-

çersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav

kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sı-

nav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler, haklarında disiplin işlemi uygulanmak üzere

disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem

yapılır.

(2) Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden baş-

kası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19 – (1)  Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları sınav

kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere

yazılı olarak bildirilir.

(2) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınava katılanlar ta-

rafından, sınav sonuçlarının yazılı olarak kendilerine bildirilmesinden itibaren beş iş günü içe-

risinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç

on beş gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül

eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının

hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir

şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere

başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için,  İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on beş gün

içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin

özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak

kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.
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Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı

olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır. Pu-
anların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme
Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan
başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sı-
rasıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine

mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-
navı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak
müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapıla-
mayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya
yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bil-
diren personel atanma hakkını kaybeder.

(5) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar
ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz
sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sı-
navına girdikleri unvana atananlar, atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamadıkça bu
unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esas-

lar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın

ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartı ile belirli sertifikalara
veya ehliyete sahip olmak şartıyla diğer görevlere atanılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere öğ-

renim şartı ile belirli sertifikalara veya ehliyete sahip olmak şartlarını taşıması kaydıyla görevde

yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler

ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Engellilerin eğitim ve sınavı

MADDE 23 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine

getirebilecek durumda bulunan engellilerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için ge-

rekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca

ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, Baş-

kanlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha

alt gruptaki unvanlara; bu Yönetmelikte yer alan öğrenim, sertifika ve ehliyet gibi şartları ta-

şımak kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Başkanlıkta geçen hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak, 656 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında

geçen hizmet süreleri, Başkanlıkta geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Başkanı yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet

Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL YABANCI DİL BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümünde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sı-

navlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu Temel Yabancı Dil Bölümünde yürütülen yabancı dil programı eğitim-öğretimi ve

sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bir akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

b) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

c) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
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ç) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

d) Seviye tespit sınavı: Akademik yıl başında Temel Yabancı Dil Bölümü tarafından

uygulanan seviye belirleme sınavını,

e) Temel Yabancı Dil Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,

f) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language sınavını,

g) TOEFL-PBT: TOEFL-IBT sınavının kalem-kağıt ile yapılan formatını,

ğ) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

h) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu,

ı) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

i) Yeterlik sınavı: Akademik yılın başında Temel Yabancı Dil eğitiminden muaf olmak

için yapılan sınavı ve Temel Yabancı Dil eğitiminin sonunda yapılan yabancı dildeki yeterlik

sınavını,

j) Yoklama sınavı: Temel Yabancı Dil Bölümünde dönem içerisinde haberli ya da ha-

bersiz yapılan kısa süreli sınavları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretimi ve

Sınavlarına İlişkin Esaslar

Temel yabancı dil bölümü eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümü eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Av-

rupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının öngördüğü yabancı dilin temel sözlü ve yazılı kural-

larını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek, akademik ve

sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Seviye tespit sınavı

MADDE 6 – (1) Yabancı dil seviye tespit sınavı, öğretim yılı başında tamamen veya

kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kaydolan öğrencilerin, öğrenim gö-

recekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Temel Yabancı Dil eğitimine

tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Temel Yabancı Dil Bölümü ta-

rafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Aşağıdaki koşullardan birine sahip olan öğrenciler Temel Yabancı Dil Bölümü eği-

timinden muaftırlar:

a) Orta öğretimini, öğrenim gördüğü yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
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b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen sınavların birinden son üç yıl içinde aşağıda

belirtilen puanları almış olduğunu belgeleyenler:

1) TOEFL-IBT sınavından 72,

2) TOEFL-PBT sınavından 531,

3) IELTS sınavından 4,

4) YDS’den 60.

c) Son üç yıl içerisinde bir başka yükseköğrenim programına kayıtlı iken Temel Yabancı

Dil Bölümünde yabancı dil eğitimi alıp başarılı olanlar ya da geçerliği olan bir yabancı dil ye-

terlik sınavında başarılı olduğunu belgeleyenler,

ç) Son üç yıl içerisinde YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavından en az 65 alanlar.

Temel yabancı dil bölümüne kayıt

MADDE 7 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümüne devam edecek öğrenciler, Üniversite

tarafından belirlenen esaslara ve takvime göre kayıt olmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.

YDYO Temel Yabancı Dil Bölümünde eğitim görmek için öğrencilerin kayıt yaptırmaları ge-

rekir.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümü öğretimi akademik yıl esasına göre yapılır.

Temel Yabancı Dil Bölümü öğretim takvimi, YDYO’nun önerisi üzerine Senato tarafından be-

lirlenir ve ilân edilir.

Temel yabancı dil bölümü seviye grupları

MADDE 9 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine baş-

langıç, orta, ileri seviyelerinden hangisinden başlayacakları seviye tespit sınavı sonuçlarına

göre Temel Yabancı Dil Bölümü tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir.

Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı

toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler, Temel Yabancı Dil eğitimini tekrar eder.

Temel yabancı dil bölümünde başarılı sayılma

MADDE 11 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümünde genel başarı notunun belirlenmesinde

birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 25, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 25, ye-

terlik sınavından alınan puanın katkısı ise % 50’dir. Yeterlik sınavından en az 50 puan alınması

esastır. Öğrencinin Temel Yabancı Dil Bölümünde başarılı sayılabilmesi için genel başarı no-

tunun 100 üzerinden 65 olması gerekir.

(2) İlgili dönemde başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavı olarak Eylül ayında ya-

pılan yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Başarısızlık nedeniyle kalan öğrenciler, isterler ise takip eden yıl, Temel Yabancı

Dil eğitimini tekrar ederler veya sadece ilan edilen tarihlerde yabancı dil seviye tespit sınavla-

rına girerler.
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Mazeretler

MADDE 12 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli

mazeretleri hakkında, 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yeterlik sınavının ve habersiz yapılan yoklama sınavlarının telafisi yoktur. Bu sınava

katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınavına maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarının

ilanını takip eden üç gün içinde YDYO Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulu-

nabilirler. İtiraz dilekçeleri, YDYO Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonca incelenir ve iti-

raz tarihinden itibaren bir hafta içinde sonuçlandırılarak öğrenciye duyurulur.

Temel yabancı dil bölümü öğretimi süresi

MADDE 14 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümü öğretimi süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler,

düzeylerine göre haftada en az 20 saat İngilizce yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Temel Ya-

bancı Dil Bölümünde geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yü-

kümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Disiplin, izinli sayılma ve kayıt dondurma işlemleri

MADDE 15 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümü öğrencilerinin disiplin ve izinli sayılma

ve/veya kayıt dondurma işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre YDYO Müdürlüğünce yü-

rütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Abant İzzet

Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu

üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç kez üst üste veya

bir dönem ara verdikten sonra tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine

kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, ilgili bilim dallarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim

insanları ve istekleri halinde bu alanlarla ilgili çalışmalarda bulunan kamu kurum-kuruluşlarını

temsil eden üyeler ile sivil toplum temsilcilerinden Müdürün önereceği ve Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilecek en az onbeş üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/5/2009 27234

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/7/2009 27280

2- 5/3/2010 27512

3- 15/8/2011 28026
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini; Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamla-
yabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü içeren krediyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yatay/dikey geçiş yaparak veya aftan yararlanarak öğrenimlerine

devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği
kesilen, mezun veya benzeri durumda olup Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine yeniden kayıt
yaptıran öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerin muafiyetleri ve intibakları ile
muafiyet sınavı yapılacak olan derslerle ilgili işlemler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması ge-
reken derslerini akademik danışmanı ile birlikte belirlerler.

(3) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

(4) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıtlı oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler, mazeretine ilişkin baş-
vurularını, eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftası içerisinde ilgili birimlerine yaparlar. Birimin
yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları yarıyılının ikinci haftası
içerisinde tamamlanır. Mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o ya-
rıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz ve geçen süre eğitim-öğretim
süresine dâhil edilir.

(6) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve uzaktan eğitim programlarında bir öğ-
renci, haftalık ders programına uygun olarak dersler en fazla 40 AKTS kredisine kadar artırı-
labilir. Ancak alt yarıyıllardan devam şartı yerine getirilmemiş bir ders için AKTS kredisi sı-
nırlaması uygulanmaz. Devamsızlıktan başarısız olunan dersler hariç daha önceden başarısızlık
nedeniyle tekrarı yapılan dersler ile not yükseltmek amacıyla yeniden alınan dersler, ders yü-
küne dâhil edilmez.

(7) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her ya-
rıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan
derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır. Bir AKTS 25-30 saat zaman birimi olarak he-
saplanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkranın
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bazı dersler nitelikleri açısından; ön koşul dersleri ve ön koşullu dersler olarak sı-
nıflandırılır.

a) Ön koşul dersi: Öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarılmış ol-
mak zorunda olduğu derstir.

b) Ön koşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha fazla ön koşula
bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir.

c) Bir ön koşullu ders bir ya da birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda;
1) Ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı

şeklini ayrı ayrı belirleyerek öğretim programında belirtir.
2) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili alt kurulların gerekçeli önerileri

ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.”

“Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her eği-
tim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde seviye belirleme sınavı yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız ders-

lerini kayıtlı olduğu bölümde/programda almak koşuluyla akademik danışmanın onayı ile 40
AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulunduğu yarıyılın derslerini alabilir. Daha önceden başarısızlık
nedeniyle tekrarı yapılan dersler ile not yükseltmek amacıyla yeniden alınan dersler, devam-
sızlıktan başarısız dersler hariç ders yüküne dahil edilmez.

(2) Kayıtlı olduğu programda okutulan ve bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıl-
lardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan alınması gereken ancak herhangi bir nedenle
alınmayan dersler de başarısızlık olarak değerlendirilir ve o yarıyıla kadar ağırlıklı genel not
ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler, öngörülen kredi aralığında akademik da-
nışmanın önerisi ile üçüncü yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün, staj dersi
hariç, 40 AKTS’ye kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

(3) Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci
öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini öncelikle birinci öğretimin varsa diğer şubesinden
ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini öncelikle
ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden ilgili birimin yönetim kurulu
kararıyla alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Devam zorunluluğu ve dersin şubelere ayrılması”
“(3) Bir ders için ilgili birimin kurul kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Ancak;
a) Birden fazla şube oluşturulmak istendiğinde, bu şubelerdeki öğrenci sayısı ortalaması

teorik derslerde 25’ten, uygulama veya seçmeli derslerde 10’dan az olmayacak bir şekilde ilgili
yönetim kurulu kararı ile oluşturulabilir.

b) (a) bendinde belirtilen öğrenci sayısından küçük şubeler oluşturulması istendiğinde,
her ders için ayrı olarak ilgili birim kurulunca alınacak gerekçeli kararın, Senatoda onaylanması
gerekir.

c) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan eşdeğer dersleri alır, eşdeğer ders yoksa mezun olabilmeleri için gerekli toplam
AKTS krediyi tamamlamak üzere yerine bölüm/program kurulunun önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile alternatif dersi/dersleri alırlar.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (ç) bent-
leri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına
rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak ba-
şarısız oldukları derslerin (FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve ba-
şarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına
girmek isteyen öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.”

“ç) Yarıyıl/yılsonunda o yarıyıla ait derslerin bütünleme sınavları akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır. Yarıyıl/yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına katılmayan öğ-
rencilere mazeret sınav hakkı verilmez.”

“(5) Dersin hem teorik hem uygulamalardan oluşması halinde her iki bölümün devam
durumları ayrı ayrı hesaplanır. Herhangi birinden derse devam koşulunu sağlayamayan öğrenci
derse devam koşulunu sağlayamamış sayılır ve bu dersin harf notu FF (devamsız) dir.”

“(6) Bir dersin tamamının uygulamadan oluşması durumunda, devam koşulunun sağlana-
maması veya uygulamadan başarısız olunması durumunda bu dersin harf notu FF (devamsız) dir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)
Harf Notu 4’lü Not Başarı Puanı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 01-59
FF 0.00 DZ ”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Ara sınavlar dışında final, bütünleme ve tek ders sınavlarının ma-

zeret sınavları yapılmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Değişim programları ve özel öğrenci
MADDE 36 – (1) Değişim öğrencisi veya özel öğrenci kabulünde Üniversitede aşağı-

daki esaslar uygulanır:
a) Değişim programında veya özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim süresine dâ-

hildir.
b) Değişim programında veya özel öğrencilikte alınan derslerin kredisinin toplamı, ka-

yıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.
c) Değişim programında veya özel öğrencilikte öğrenciler harçlarını kayıtlı olduğu yük-

seköğretim kurumuna öder.
(2) Değişim programları ile ilgili esaslar:
a) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma

uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler
bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-
ları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
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b) Yurt dışından değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim programı kap-

samında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan ilgili

Koordinatörlük tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans prog-

ramı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eş-

değer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan

ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.

c) Yurt içinden ya da yurt dışından belli bir süre için Üniversiteye gelen veya Üniver-

siteden giden öğrencilerin harç, kayıt, başarılı oldukları derslerden aldıkları notların değerlen-

dirilmesi ve tanınması gibi tüm işlemler ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili

kurulların kararları ile yürütülür.

ç) Yarıyıl kaybı olan, alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunanlar ile AGNO’su 2.00’in

altında olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik tak-

vimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(4) Özel öğrenciler ile ilgili esaslar:

a) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla sağlık ve benzeri çeşitli sebeplerle öğre-

nimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğrenciler; talep etmeleri ve

özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin senatosunca kabul edilmesi halinde Üniversite

Senatosunun onayı ile özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilirler.

b) Özel öğrenci olarak alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın

toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

c) Özel öğrenciye sadece kayıtlı olduğu dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir

belge verilir. Bunun haricinde hiçbir belge ve unvan verilmez.

ç) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine kabul edilen öğrenciler, Üniversitede öğrencilik

haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları

kayıtlı oldukları üniversiteye bildirilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2006 26359

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/8/2007 26619

2- 16/9/2008 26999

3- 5/9/2010 27693

4- 14/7/2011 27994

5- 13/5/2012 28291
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SERAMİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma 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) Çalışma grupları: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinde oluşturulan çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (YÜDA-SER): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Bölgedeki seramik hammaddelerinin seramik çalışmalarına uygunluğunu araştır-

mak-uygulamak, arkeolojik, teknolojik ve sanatsal yönden incelemek ve günün koşullarında
yerel kil yataklarından elde edilen bu killerin kullanımını ve yeniden üretimini sağlamak,

b) Türkiye’nin sahip olduğu geniş seramik kültürü doğrultusunda Anadolu medeniyet-
lerinde yaygın olarak kullanılmış olan seramikleri araştırmak, konu ile ilgili bilgilerin gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
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c) Çalışmalarla ilgili araştırma, inceleme, tasarım ve uygulama yapmak, bilimsel, ar-
keolojik, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak, yayın hazırlamak, çalışmalara yön verecek
ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Araştırmalara kaynak oluşturacak laboratuvar çalışmaları ve gerek sanatsal gerekse
teknolojik, bilimsel uygulamaların yapıldığı yerlerin kurulmasına, bu konudaki çalışmalara
yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak,

d) Anadolu seramik kültür ve sanatının daha geniş kitlelere ulaşması amacı ile yaygın
eğitim, araştırma ve yönlendirme yolu ile toplumu bilgilendirmek ve toplumun üretime katıl-
masını sağlamak; bu amaçla seramik kursları düzenlemek, sergi açmak, konferans, açık oturum,
yarışmalar düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

e) Her türlü yerli ve yabancı dokümantasyon birikimi sağlamak, elde edilen doküman-
ların güncel teknoloji yardımı ile düzenlenmesini - arşivlenmesini sağlamak ve mevcut bilgilere
ulaşım imkanı sağlamak,

f) Konu ile ilgili yapılan çalışma ve birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve
yaygın olarak izlenmesini sağlamak amacı ile Anadolu seramik kültür ve sanatının geleneksel
ve çağdaş örneklerinden oluşan bir koleksiyonun sergilenip arşivlendiği bir müze birimi oluş-
turmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çalışmalarla ilgili bilimsel, teknik ve sanatsal araştırma ve uygulamalar yapmak,

yaptırmak,
b) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde diğer resmi veya özel sektör kurum ve ku-

ruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kurs ve ben-
zeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

c) Üniversitede seramik alanında eğitim almak, araştırma ve uygulama yapmak isteyen
öğrenci ve öğretim elemanlarını desteklemek,

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların, gerçek
ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, uygulama, proje, laboratuvar in-
celemeleri ve benzeri çalışmalar yapmak; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, ge-
rektiğinde bu çalışmaları yürütebilmek için hizmet satın almak,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak dokümantasyon merkezi oluşturmak,
e) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin çalışma grupları ya da birimler oluşturmak,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda, arkeoloji, teknoloji ve tasarım alanlarında, ilgili

insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak,
g) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli

taşınır ve taşınmaz malları edinmek,
ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun, ilgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği, Doçent ya da

Profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim ele-
manları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine ve-
kâlet eder. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirile-
bilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yö-

netmek,
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde

Yönetim Kuruluna rapor vermek,
ç) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek,
d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel

sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Çalışma gruplarında yer alacak üyeler ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak

proje ekiplerini, proje yürütücülerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik

çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, görev süresi dolan üyelikler için adayları belir-
leyip görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunar. Yönetim Kurulu üyelerinden biri her-
hangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, Rektör, Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenen adaylar arasından yeni üye görevlendirir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en
az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Bir yıl içinde iki olağan
toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevinden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rek-

törün bilgisine sunmak,
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma

gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek personeli Müdürün önerileri doğrultusunda
inceleyerek karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sun-
mak,
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ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırmacı destek-
leme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

d) Araştırmacı ve teknik elemanların, araştırma ve yayın konularında yurt içinde ve
yurt dışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağla-
mak,

e) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve Rektörün
onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu başkanının getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin et-

kinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda çalışmalar yapmış, Üniversite öğretim ele-
manları ve Üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. En çok onbir
kişiden oluşan Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından,
Üniversite dışındaki üyeler ise, istekleri halinde, Rektörün talebi üzerine ve ilgili kurum yet-
kilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez toplanır.
Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdür Danışma Kurulunun sekreter-
liğini yürütür. Yönetim kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek

ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı

ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları başkan ve üyeleri geçici ya da sürekli olarak
Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir. Müdür çalışma gruplarının et-
kinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile, Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkin-

lik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

ya da tümüyle Müdüre devredebilir.
Malzeme, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve de-
mirbaşlar, proje kapsamında ve bitiminde Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına
tahsis edilir.
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(2) Sanayi, kamu kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak

projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat,

sarf malzemesi, büro malzemesi, taraflarca yapılan sözleşmelerde belirtildiği şekilde tahsis

edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İskenderun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

Yumurtalık Serbest Bölge” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(AKARYAKIT SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (AKARYAKIT SERİ NO: 26)

MADDE 1 – 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:15)’nin 2 nci

maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkra ikinci fıkra olarak teselsül

ettirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Haziran 2013 

SALI 
Sayı : 28688 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 
  



Sayfa : 384 RESMÎ GAZETE 25 Haziran 2013 – Sayı : 28688 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Kriblaj Tesislerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

1 

Müessese Müdürlüğümüze ait 

Kriblaj Tesislerinin (5.578 

vardiya) çalıştırma hizmet alımı 

işi 

2013-81191 2013-1171 
10/07/2013 

14:00 

303 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 

D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. 

5 - İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin 

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

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr. 5386/1-1 
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PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname 

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

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Pembe Dosyalık Karton 

SINIF: 1 TİPİ: 2 CİNSİ: 2 
70x112cm. 5.000 Paket Teknik Şartname 09.07.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiştir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacaklardır. 

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

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

tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 5378/1-1 
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İŞLETİM SİSTEMİ, OFİS UYGULAMALARI, SUNUCU VE KULLANICI ERİŞİM 

YAZILIMI VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı olan işletim sistemi, ofis uygulamaları, sunucu ve kullanıcı erişim yazılımı ve lisans alımı 

işinin kuruluşça istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5408/1-1 
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2000 ADET NOTEBOOK VE 250 ADET ULTRABOOK 

BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet notebook ve 250 

adet ultrabook bilgisayar, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5409/1-1 
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3 KALEM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

proje için gerekli olan 3 kalem hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu Malın : 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

 1 - German-İst Projesi Danışmanlık Hizmeti 

İhale kayıt no: 2013/79861 
6 ay 02.07.2013 10.00 

 2 - 2 kalem hizmet alımı 

1 - Görüntü Yönetmenliği Eğitimi (15 kişi,     

24 saat x 3 ay=72 saat) 

2 - Video Editörlüğü Eğitimi (15 kişi,           

24 saat x 3 ay=72 saat 

İhale kayıt no:2013/81074 

 

3 ay 

 

3 ay 

 

 

02.07.2013 

 

 

10.30 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Aylık periyotlarla sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 (31/12/2013 tarihine 

kadar) takvim günü içinde teslimat İ.Ü.Rektörlüğü’ne yapılacaktır. 

b-c-2) Aylık periyotlarla sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

(eylül, ekim, kasım aylarında) teslimat İ.Ü Rektörlüğü’ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü  

Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası İhale Odası 

Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

kriterler; 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler; 

Bu madde boş bırakılmıştır 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması : 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-1. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin  %3’ünden 

az olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5440/1/1-1 

————— 

2 KALEM MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019 
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c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu Malın : 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1 - 

Bilgisayar Destekli Duyusal Değerlendirme-

Nörolojik (Duyusal Eşit Test Sistemi) 

İhale kayıt no:2013/79873 

1 Adet 02.07.2013 11:00 

2 - 
Simülatör Sistemi 

İhale kayıt no:2013/79932 
1 Adet 02.07.2013 11:30 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü/Sinirbilim Anabilim Dalı 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Eğitim 

Merkezi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası 

Beyazıt/İSTANBUL  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 
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Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için istenmektedir) 

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

kriterler: 

4.2.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

(2 sıra nolu ihale için istenmektedir)  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yin e aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale 

doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin  %3’ünden 

az olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5440/2/1-1 
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ALIŞVERİS MERKEZİ VE HOME-OFİS İNŞAATI 

ARSA PAYI KARŞILIĞINDA YAPTIRILACAKTIR 

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından: 

1 - İşin Yeri : Mülkiyeti Doğubayazıt Belediyesine ait, Çiftepınar 

Mahallesi 39 ada 55 parseller üzerinde Belediyemizce 

hazırlanan proje ve imar planlarındaki şartlara ve 

deprem yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve 

sosyal durumuna katkı sağlayacak, Alışveriş merkezi ve 

home-ofis yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Arsa payı 

karşılığı" inşaat yaptırılması işi,08.04.2013 tarih ve 4-98 

nolu Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) 

Usulü ile Arsa payı Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. 

2 - İşin Adı : Kat Karşılığı Alışveriş Merkezi ve Home-ofis yapım işi. 

3 - Pafta No :  

4 - Ada No : 39 

5 - Parsel No : 55 

6 - Karar ve No : 08.04.2013 tarih 4-98 sayılı Doğubayazıt Belediye 

Başkanlığı Meclis Kararı 

7 - İdarece Asgari İstenenler : İdari şartnamenin asgari istenenler başlığının 1. fırkasının 

da belirtilen bağımsız bölümlerden az olmamak üzere 

pay. 

8 - Muhammen Bedel (TL) : Tahmin edilen arsa bedeli 5.599.612,00 TL (Beş Milyon 

Beşyüz doksan dokuzbin altı yüz onki Türk Lirası) 

Tahmin edilen inşaat maliyeti 18.850.000,00 TL (On 

sekiz milyon sekizyüzelli bin Türk Lirası) 

9 - Geçici Teminat %3 (TL) : Tahmin edilen arsa bedeli 5.599.612,00 TL (Beş Milyon 

Beşyüz doksan dokuzbin altı yüz oniki TürkLirası)’nın 

%3’ü olan 167.988,40 TL (Yüz altmış yedi dokuz yüz 

seksen sekiz kırk Türk Lirası) dır. 

10 - Ön Yeterlilik Tarih, 

Saat ve Yeri : 25.06.2013 

İhale Tarih, Saat ve Yeri : 05.07.2013 Belediye Encümen (Toplantı) Salonu 

11 - Şartname bedeli (TL) : 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) 

12 - İrtibat adresimiz ve 

       telefon numarası : Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet 

binası 

Telefon ve faks : 0 472 312 45 20---0 472 312 63 99 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Doğubayazıt Belediyesine ait, Çiftepınar Mahallesi 

Rıfkı Başkaya caddesi 39 ada - 55 nolu parseller üzerinde belediyemizce hazırlanan statik ve 

mimari proje ile imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve 

sosyal durumuna katkı sağlayacak, katlı otopark ve ticaret alanı yaptırılmak üzere 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Kat karşılığı" inşaat yaptırılması işi, 

08.04.2013 tarih ve 4-98 nolu Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  

35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. 
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2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 
Toplam Arsa 

Alanı (M2) 

Toplam İnşaat 

Alanı (M2) 

Ağrı Doğubayazıt 
Çiftepınar 

Mahallesi 
- 39 55 3622 m² 29.000 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 

05.07.2013 cuma. günü, saat 14:00 de, Doğubayazıt Belediyesi İhale odasında yapılacaktır 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Doğubayazıt Belediye Başkanlığı, 

Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, ihale biriminden 1.000,00 (Bin Türk Lirası) 

TL bedel ödenerek alınabilecektir. 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Mülkiyeti Doğubayazıt Belediyesine ait, 

Çiftepınar Mahallesinde bulunan 39 ada 55 nolu parseller üzerinde belediyemizce hazırlanan 

proje ve imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve sosyal 

durumuna katkı sağlayacak, katlı otopark ve ticaret yerleri yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında "Arsa payı karşılığı" inşaat yaptırılması işi, 

ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 29.000 m² kullanım alanlı yapı inşa edilecektir. 

Parsellerde inşa edilecek yapı, şartname ekinde bulunan teknik şartname ve belediyemizce 

hazırlanan projeye uygun olarak yapılacak, elektrik ve makanik vb. diğer projeler ihaleyi alan 

yüklenici firma tarafında belediyemize onaylatırılarak yaptırılacaktır yapının arsa payına karşılık 

gelen ve idari şartnamenin asgari istenenler başlığı altında belirtilen bağımsız bölümlerden aşağı 

olmayacak şekilde Doğubayazıt Belediye Başkanlığına verilecektir. Mimari projeye göre katların 

paylaşımı Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: proje özerinde belirlenerek şözleşmede 

belirtilecektir. 

Yüklenici, projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye onaylatacaktır. 

Ayrıca ayrıntılı zemin etütleri, uygulama projeleri (mimari-statik-elektrik-makine tesisat 

uygulama projeleri) tevhid-ifraz, harita hizmetleri yüklenici tarafından yaptırılacak, sözleşme 

tarihinden itibaren 3 yıl içinde sözleşme kapsamındaki yapılar idareye teslim edilecektir. 

Yüklenici ruhsat süresi içinde, yapı ruhsatını alacak; iş süresi içinde, eksiksiz ve 

kullanılabilir vaziyette yapıyı tamamlayarak, idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de 

koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın belediyeye teslim edecektir. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin muhammen bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü 

vergi ve harçlara esas teşkil edecek Mülkiyeti Doğubayazıt Belediyesine ait, Çiftepınar Mahallesi 

39 ada-55 nolu parseller üzerine Doğubayazıt belediyesince hazırlanan mimari projeye ve imar 

planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve sosyal durumuna katkı 

sağlayacak, katlı otopark ve ticaret alanları yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

yönetmelikleri kapsamında "arsa payı karşılığı" inşaat yaptırılması işinin ayrıntıları şartname eki 

avan projede belirtilen 29.000 m² kullanım alanlı yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı 

yaklaşık yapı maliyet bedeline göre tespit edilen işin tahmini inşaat maliyet bedeli 18.850.00,00 TL 

(onsekiz milyon sekiz yüz elli bin Türk Lirası) dir. Arsa bedeli 5.599.612,00 TL olup Geçici ve 

kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda arsa bedeli esas 

alınacaktır. 

Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia 

etmeyecektir. 
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7 - İŞİN SÜRESİ: Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl olup, bu süre sözleşme tarihinde 

başlar. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

1 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

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

3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

5) Belediyemiz veznelerine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya 

Doğubayazıt Belediyesi adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-

süresiz ve teyit yazılı) 

6) Sekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

8) Teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan 

gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2.,3.,4.ve 5.) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

İstekliler ihaleye katılabilmek için; yukarıda istenen belgeleri ve hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda, ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri 

gerekmektedir. 

• Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten 

sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İdareye verilen Yeterlik ve İhale başvuru dosyaları içindeki (geçici teminat hariç) evraklar 

iade edilmeyecektir. 
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10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 S.D.İ.K.nun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir 

zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.. 

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.07.2013 Cuma günü saat:14:00’e kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Doğubayazıt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. 

Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

16 - 05.07.2013 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma 

olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile yeniden 

ihale edilecektir. 

İlan olunur. 5428/1/1-1 

————— 
ZEYİLNAMEDİR 

Mülkiyeti Doğubayazıt Belediyesine ait Çiftepınar Mah.39 ada 55 parselleri üzerinde 

Belediyemizce hazırlanan proje ve imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmenliğine uygun 

şehrin ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak alışveriş merkezi ve home - ofis 

yaptırılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve yönetmenlikleri kapsamında arsa payı 

karşılığı inşaat yapılması ile ilgili ilan metninde 

10. madde ön yeterlilik tarih ve saat yeri 01.07.2013 saat:14.00 

İhale tarihi 10.07.2013 saat:14.00 olarak düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5428/2/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No: 129/A 

Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 250 10 53– Fax : 0 232 261 87 81 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek 

Mal ve Malzemelerin Niteliği, 

Miktarı ve Özellikleri. : HEK durumdaki (70) adet binek, (13) adet çift 

sıra koltuklu yandan camlı binek cinsi Combi, 

(8) adet çift sıra koltuklu kamyonet cinsi Combi, 

(10) adet minibüs, (1) adet ambulans, (2) adet 

otobüs, (2) adet motosiklet. 

Mübadelede verilecek taşıtların markaları : 

Renault Grubu (57) adet, Tofaş/Fiat Grubu (21) 

adet, Ford grubu (24) adet, 

BMW grubu (2) adet, Isuzu (1) adet, Toyota (1) 

adet. 

Mübadelede verilecek taşıtların modelleri : (77) 

adet 1989 ile 1999 model arası 

(29) adet 2000 ile 2006 model arası HEK araç. 

Hurda durumdaki tahmini 2.500 Kg. alüminyum 

saç plaka, tahmini 20.000 Kg. araç yedek parça 

atığı, tahmini 150 Kg. alüminyum doğrama ile 

tahmini 1.000 Kg. asansör parçası. 

a) Tahmini Bedeli : 442.362,50 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri : (14) adet 2013 Model Ford Transit Connect 1.8 

K 210S 90 PS marka kamyonet tipi taşıt ile 

Lassa marka (100) adet 195*65*15 H, (32) adet 

205*65*15 H, (12) adet 205*75*16, (8) adet 

195*14, (6) adet 235*75*17,5 ebatlarında 

toplam (158) adet araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 443.234,20 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No:129/A 

Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 

itibaren (20) gün içinde teslim edilecektir. 
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d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler 

mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin 

teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde 

yüklenici tarafından bulundukları yerlerden 

teslim alınması zorunludur. 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü (Makam Odası) Rakım Elkutlu Cad. 

No :129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 04/07/2013 günü Saat: 14:00 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Mahkemeden alınmış Adli Sicil Kaydı. 

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) ibraz 

edeceklerdir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım 

Elkutlu Caddesi No:129/A Yapıcıoğlu- Eşrefpaşa/İZMİR adresinde görülebilir ve İzmir 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile 

aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Teklifler 04.07.2013 günü saat 14:00’e kadar İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Cad. 

No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (13.270,88 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmirpolis.gov.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta 

içi 09.00 ile17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5426/1-1 
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KEMERKÖY EÜT OBS TRAFOLARI İLE KÖMÜR ALMA SİSTEMİ D14 İSTASYONU 
ARASINA ENERJİ BESLEME HATTI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Kemerköy EÜT OBS Trafoları ile Kömür Alma Sistemi D14 İstasyonu Arasına Enerji 

Besleme Hattı Yapılması İşi Mal Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/78930 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 
c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 
2 - İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait ana 

binasında bulunan OBH barası 42 nolu kesici hücresi ile 
D14 istasyonunda bulunan OBR3 barası 43 nolu kesici 
hücresi arasına 10 kV 3 adet 2040 metre uzunluğunda 
Uo/U = 6/10 kV YXC7V, N2XSY “Flexible Enerji 
Besleme Kabloları” temini ve montajı işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 
60 (altmış) 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 : 17/07/2013 Çarşamba günü, saat: 14:00 
1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 
Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 
alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 17/07/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 
8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 
kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 
yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 
 5418/1-1 
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65 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesine 

ait 65 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No : 49 Hınıs 

/ERZURUM 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Hınıs /ERZURUM 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 6.390.323.-TL 

f) Geçici teminatı : 447.322,61.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 09/07/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’ si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum 

Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane 

Karşısı No : 49 Hınıs /ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5343/2-2 
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TEODOLİT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Teodolit temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/79493 

Dosya no  : 1324508 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Teodolit temini: 2 kalem (5 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.07.2013 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1 - İmalatçı firmaya ait ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5379/1-1 
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CrNi SAC VE DİKİŞSİZ BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/80315 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

CrNi Sac ve Dikişsiz Boru Alımı 

SIRA 

NO 
MALZEMENİN EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

  1 CrNi Sac 304 kalite 3 X 2000 X 6000 mm (10 Plaka) KG 2.830 

  2 CrNi Sac 304 kalite 4 X 2000 X 6000 mm (4 Plaka) KG 1.510 

  3 CrNi Sac 304 kalite 5 X 2000 X 6000 mm (2 Plaka) KG 945 

  4 CrNi Sac 304 kalite 6 X 2000 X 6000 mm (4 Plaka) KG 2.260 

  5 CrNi Sac 304 kalite 8 X 2000 X 6000 mm (3 Plaka) KG 2.260 

  6 CrNi Sac 304 kalite 10 X 2000 X 6000 mm (3 Plaka) KG 2.830 

  7 Sac Malzeme 5 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka) KG 945 

  8 Sac Malzeme 6 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka) KG 1.130 

  9 Sac Malzeme 10 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka) KG 1.885 

10 NPU 140 X 6000 mm St 37 DIN 1026 (10 Boy) KG 960 

11 Dikişsiz Boru Ø 76,1 X 5,6 X 3200 mm St 37 DIN 2448 ADET 2 

12 Dikişsiz Boru Ø 76,1 X 5,6 X 3500 mm St 37 DIN 2448 ADET 2 

13 Dikişsiz Boru Ø 76,1 X 5,6 X 3600 mm St 37 DIN 2448 ADET 2 

14 Dikişsiz Boru Ø 168,3 X 5 X 3750 mm St 37 DIN 2448 ADET 5 

15 Dikişsiz Boru Ø 193,7 X 5,6 X 3000 mm St 37 DIN 2448 ADET 1 

16 CrNi Boru 304 kalite Ø 88,9 X 5,6 X 6000 mm ADET 1 

 

b) Teslim yeri : Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 09.07.2013 Salı günü saat 14.00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 
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7 - Teklifler, 09.07.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilecektir. 

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 5382/1-1 

—— • —— 
KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/79059 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Haydarpaşa-Ankara Hattı Köseköy-Sapanca Hat 1 

(Km:100+000-105+110) Ve Hat 2 (Km:105+691-111+714) Konvansiyonel Hat Deplasesi Altyapı 

Yapım İşi kapsamında kontrollük işlerinde kullanılmak üzere, 1 Ad. Proje Müdürü (İnşaat 

mühendisi ) , 2 Ad. Üst yapı – Alt yapı kontrol mühendisi (İnşaat mühendisi) 1 Ad. Etüt Ekip 

Mühendisi (Harita Mühendisi) 1 Ad Jeoloji veya jeofizik Mühendisi ve 4 adet binek arabası ile, 

6(Altı) ay süreli danışmanlık hizmetinin yürütülmesi işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05/07/2013 T. Saat: 15.00’de yapılacaktır.  

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 05/07/2013 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5287/1-1 
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MUHTELİF 11 KALEM SİNYAL VE ENERJİ KABLOSU TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ  İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/79042 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Acil Eylem Planı için, muhtelif 11 kalem, sinyal ve 

Enerji kablosu temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05/07/2013 T. Saat:14.30’da 

yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 05/07/2013 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5288/1-1 

————— 
ATS SİSTEMİNİN MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/79047 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye –Adapazarı arası ATS sisteminin montajı ve 

devreye alınması (ihtiyaç listesinde belirtilen 39 iş kalemi) işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 16/07/2013 T. Saat :14.00’de yapılacaktır . 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 16/07/2013 T. ve Saat:14.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5289/1-1 
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56 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASININ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir İl Encümeninden: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 

ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 

56 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir İl Encümeni toplantı salonunda (855 Sok. 

No.40 Konak-İzmir ) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğü’nde görülebilir. 

 

İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Aliağa İlçesi Güzelhisar-

Çıtak Helvacı Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
100.000,00 TL 10.000,00 TL 

10.07.2013 

14:00 

Aliağa İlçesi Yenişakran 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:01 

Aliağa İlçesi Çoraklar Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
61.766,22 TL 6.176,62 TL 

10.07.2013 

14:02 

Aliağa İlçesi Reşadiye Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
100.000,00 TL 10.000,00 TL 

10.07.2013 

14:03 

Bergama İlçesi Kaplanköy 

Çağlan Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
75.386,79 TL 7.538,68 TL 

10.07.2013 

14:04 

Bergama İlçesi Örlemiş 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
73.591,77 TL 7.220,46 TL 

10.07.2013 

14:05 

Bergama İlçesi Bölcek 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.700,74 TL 7.470,07 TL 

10.07.2013 

14:06 

Bergama İlçesi Örenler 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
72.204,57 TL 7.220,46 TL 

10.07.2013 

14:07 

Bergama İlçesi Kadıköy-

Dağıstan Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
68.976,01 TL 6.897,60 TL 

10.07.2013 

14:08 

Bergama İlçesi Çeltikçi 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
73.634,18 TL 7.363,42 TL 

10.07.2013 

14:09 

Bergama İlçesi Gökçeyurt 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
60.717,42 TL 6.071,74 TL 

10.07.2013 

14:10 

Bergama İlçesi Zeytindağ 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
46.593,97 TL 4.659,40 TL 

10.07.2013 

14:11 

Bergama İlçesi Kadıköy 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
33.749,32 TL 3.374,93 TL 

10.07.2013 

14:12 

Bergama İlçesi Doğancı 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2,356,23 TL 

10.07.2013 

14:13 
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İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Çeşme İlçesi Ovacık Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:14 

Çeşme İlçesi Alaçatı Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:15 

Dikili İlçesi Esentepe-

Demirtaş Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
52.570,06 TL 5.257,01 TL 

10.07.2013 

14:16 

Dikili İlçesi Uzunburun-

Merdivenli Katıralanı Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
62.519,99 TL 6.252,00 TL 

10.07.2013 

14:17 

Dikili İlçesi Yahşibey Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
25.070,49 TL 2.507,05 TL 

10.07.2013 

14:18 

Dikili İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2,356,23 TL 

10.07.2013 

14:19 

Dikili İlçesi Altınova Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
25.070,49 TL 2.507,05 TL 

10.07.2013 

14:20 

Dikili İlçesi Gökçeağıl 

Nebiler Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:21 

Dikili-Bergama İlçesi 

Tekkedere Aşağıkırıklar 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
59.950,46 TL 5.995,05 TL 

10.07.2013 

14:22 

Dikili-Bergama İlçesi Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:23 

Dikili-Bergama İlçesi 

Bahçeli Kaplanköy Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.597,05 TL 7.459,71 TL 

10.07.2013 

14:24 

Güzelbahçe İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
72.271,50 TL 7.227,15 TL 

10.07.2013 

14:25 

Karaburun İlçesi Haseki 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.408,69 TL 7.440,87 TL 

10.07.2013 

14:26 

Karaburun İlçesi Halman 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.619,20 TL 7.461,92 TL 

10.07.2013 

14:27 

Kemalpaşa İlçesi Armutlu 

Mevkii Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
73.196,03 TL 7.319,60 TL 

10.07.2013 

14:28 

Kemalpaşa İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
45.421,85 TL 4.542,19 TL 

10.07.2013 

14:29 

Kemalpaşa İlçesi 

Yukarıkızılca Örenköy 

Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
32.195,13 TL 3.219,51 TL 

10.07.2013 

14:30 

Kemalpaşa İlçesi Ören 

Yiğitler Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
29.106,70 TL 2.910,67 TL 

10.07.2013 

14:31 

Kınık İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
32.563,06 TL 3.256,31 TL 

10.07.2013 

14:32 
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İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Kiraz İlçesi Umurcalı Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
77.802,83 TL 7.780,28 TL 

10.07.2013 

14:33 

Menemen İlçesi Geren 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
75.900,19 TL 7.590,02 TL 

10.07.2013 

14:34 

Menemen İlçesi Harmandalı 

Koyundere Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.212,47 TL 7.421,25 TL 

10.07.2013 

14:35 

Menemen İlçesi Kesik-

Seyrek Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
73.582,34 TL 7.358,23 TL 

10.07.2013 

14:36 

Menemen İlçesi Emiralem 

İğnedere Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
73.016,15 TL 7.301,62 TL 

10.07.2013 

14:37 

Menemen İlçesi Ulukent 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
39.006,67 TL 3.900,67 TL 

10.07.2013 

14:38 

Menemen İlçesi 

Değirmendere Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:39 

Seferihisar İlçesi Düzce 

Helvacı Sahası 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
75.092,54 TL 7.509,25 TL 

10.07.2013 

14:40 

Seferihisar İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
100.000,00 TL 10.000,00 TL 

10.07.2013 

14:41 

Seferihisar İlçesi Gümüldür 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:42 

Seferihisar İlçesi Gümüldür 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:43 

Seferihisar İlçesi Zeytineli 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
42.247.47 TL 4.224,75 TL 

10.07.2013 

14:44 

Selçuk İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
34.691,76 TL 3.469,18 TL 

10.07.2013 

14:45 

Selçuk İlçesi Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:46 

Tire İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
30.119,21 TL 3.011,92 TL 

10.07.2013 

14:47 

Tire İlçesi Belevi-Boğaziçi 

Sahası  

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.439,95 TL 7.444,00 TL 

10.07.2013 

14:48 

Torbalı İlçesi Tulum Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
77.654,53 TL 7.765,45 TL 

10.07.2013 

14:49 

Urla İlçesi Zeytineli Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
75.073,85 TL 7.507,39 TL 

10.07.2013 

14:50 

Urla İlçesi Kuşçular Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
74.647,32 TL 7.464,73 TL 

10.07.2013 

14:51 

Urla İlçesi Kaplandağı Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
49.453,67 TL 4.945,37 TL 

10.07.2013 

14:52 
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İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Urla İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
72.961,95 TL 7.296,20 TL 

10.07.2013 

14:53 

Urla İlçesi Kadıovacık Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
75.720,63 TL 7.572,06 TL 

10.07.2013 

14:54 

Urla İlçesi Yağcılar Sahası  
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
23.562,27 TL 2.356,23 TL 

10.07.2013 

14:55 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

A - Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

6 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

B - Tüzel Kişiler; 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2 - Vergi Levhası (onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu. 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

İhale dökümanı 855 Sok. No:40 Konak adresinde bulunan İzmir İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğünden temin edilecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 12:00’e kadar 

dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini 

sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır 

bulunacaklardır. 

Ayrıca, ihale edilecek sahalara ilişkin pafta ve koordinat bilgileri İdaremize ait 

www.izmirozelidare.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

İlan olunur. 5381/1-1 
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İNŞAAT YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif 

Usulü” ile mevcut avan projesine göre en az üç yıldızlı otel binası (yurt, iş merkezi, vb) yapılmak 

üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 37 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Atatürk Bulvarı No 25/C Ulus 06050-ANKARA 

İdarenin Telefon- Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0312 309 89 10 (Dahili 7305)- 0312 309 89 01 

Ankara@vgm.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 

9338 ada, 10-15 parsellerinde kayıtlı bulunan Vakıf 

Taşınmazlar üzerine mevcut avan projesine göre en 

az 3 yıldızlı otel, ticaret (yurt, iş merkezi, vb) 

fonksiyonuna uygun bina yapılmak üzere inşaat 

yapım ve işletme şartlı olarak 37 yıl süreyle 

kiralama İşi 

İnşaata İlişkin Tahmini  

Muhammen Bedel : 7.588.600,00.-TL 

(Yedimilyonbeşyüzseksensekizbinaltıyüz Türk Lirası) 

Yüzölçümü : 363,00m2 + 1238,00m2=1601,00 m2 (Toplam inşaat 

alanı: 9.485,75 m2) 

Cinsi : Arsa 

Mevcut İmar Durumu : Ticaret 

Geçici Teminat Miktarı : 227.658,00.-TL (İkiyüzyirmiyedibinaltıyüzellisekiz 

Türk Lirası) 

Doküman Bedeli : Alınmayacaktır. 

İhalenin Yapılacağı Yer : Atatürk Bulvarı No 25/C Kat: 9 İhale Salonu Ulus-

ANKARA 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer : Atatürk Bulvarı No 25/C 5.Kat: 501 nolu Büro - 

Ulus  - ANKARA 

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 08/07/2013 - Saat: 14.30 

I - Vakıflar Meclisinin 25.03.2013 tarih ve 179/146 sayılı Kararı ile ve İdarenin 

05/06/2013 tarih ve 3923 sayılı İhale Onay Belgesinde belirtilen asgari şartlar; 

1 - Mevcut mimari avan projesine göre en az üç yıldızlı otel, hazırlanacak ticaret (yurt, iş 

merkezi vb.) fonksiyonuna uygun olarak uygulama projelerinin yüklenicisince otel dışında 

kullanılmak istenildiği taktirde projelerine uygun hazırlanacak teknik şartnameyi peşinen kabul ve 

taahhüt eder. Taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, varsa taşınmazlar üzerindeki tüm 

yapıların yıkılması, enkazın iş yerinden uzaklaştırılması ve bu işlerin tüm finansmanı, imarı ile 

ilgili tüm işlemlerin (geçit hakkı, tevhit, varsa terkler ve diğerler) tüm bedellerinin işin 

yüklenicisince karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili tüm izin, ruhsat, turizm yatırım belgesi, 

turizm işletme belgesi vb. belgelerin mahalli belediyesi ve yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum 

ve kuruluşları nezdinde tüm bedelleri yüklenicisince karşılanarak temin edilmesi, uygulama 

projesinin Bölge Müdürlüğümüz, Belediyesi ve bu konu ile ilgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına onaylatılması, inşaatın gerçekleştirilmesi, her türlü masrafın ve tüm finansmanın 
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işin yüklemcisince sağlanması, tesisin yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bitirilerek 

hizmete açılması, 

2 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, 

3 - Kira bedellerinin; 

a) İnşaat süresi boyunca ilk 2 yıl aylık 1.300,00.-TL olması, 

b) 3.yıl aylık kira bedelinin 9.500,00.-TL olarak belirlenmesi, ihalede artırım sonucu 

oluşacak aylık kiranın alınması, 

c) 4.yıl.ve devam eden yılların aylık kira bedelini ÜFE oranında (bir önceki yılın kira 

bedelinin Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı esas alınarak) arttırarak belirlenmesi, 

4 - İşletme süresi sonrasında yapıların çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak 

ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, 

5 - Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve 

kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dâhil olmak üzere, 

tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm 

masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenle belirlenen kira bedellerinin tenzili 

veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

6 - Proje bedelinin, Mimarlar Odası’nın en az bedel hesabına göre belirlenen avan proje 

bedelini aşmamak kaydıyla, yüklenici tarafından müellifine sözleşme imzalanmadan önce 

def’aten ödenmesi, 

7 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle sözleşme süresi dolmadan taşınmazın 

tahliye edilmesi halinde, yapılmış imalatların herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye teslim 

edilmesi, yapılmış olan her türlü masrafın, ödenen kiraların ve teminatın idareye terk ve teberru 

edilmiş sayılması, 

8 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın 

yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından 

alınması, işin süresi sonunda, binanın bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunulmadan İdareye teslim edilmesi, 

9 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içinde; yüklenici tarafından binanın tatbikat 

projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan inşaat ruhsatının alınması ve inşaat 

imalatlarının bitirilerek binaların faaliyete geçirilmesinin sağlanması, 

10 - Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

veya işi süresinde bitirmemesi halinde, İdarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 

ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 

11 - 3194 sayılı İmar Kanunu’nun göre; taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, vakıf hissesinden kanunun öngördüğü orana kadar olan kısmın bedelsiz terk 

edilmesi, 

12 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması, 

13 - İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 

yükümlülükler konulmaması, gelir getirici ek üniteler yapılması halinde durumun kira bedeline 

yansıtılması kaydıyla 37 yıl süreli “İnşaat Yapım ve İşletme şartlı Kiralama” işi 

II - 1-İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Atatürk Bulvarı No 25/C Kat:9 İhale 

Salonu Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ulus-ANKARA adresinde toplanacak olan İhale 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir. 
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a) Yerleşim yeri adres bildirim belgesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c.1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

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

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c.2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

d.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

d.2) Tüzel kişi olması halinde, kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

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

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

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

beyannamesini vermesi. 

g) Muhammen bedelin en az %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. 

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

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

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya 

aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle 

imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve 

mühürlenmiş belgeyi sunmaları. 

j) İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin 

ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici 

taahhütnamesini vermesi. 
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k) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

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

yazılı beyanı. 

m) Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası Anafartalar Şubesi’ndeki Tr 

16 000 150 0158 007 285 445 681 nolu (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) banka hesabına 

nakit olarak yatırılmış 227.658,00.-TL (İkiyüzyirmiyedibinaltıyüzellisekiz Türk Lirası) tutarındaki 

geçici teminat alındı makbuzu veya Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya 

göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

n) İç zarf: Teklifi ihtiva eden (Ekli örneğe uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) 

kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış olarak, 

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,j ve l bentlerinde 

belirtilen belgeleri istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp 

üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç 08/07/2013 tarih ve saat 14.20’ye kadar İdare hizmet binası Kat:5 501 nolu büroya vermek 

zorundadırlar. 

ö) İhale dokümanı, mesai saatleri içerisinde Atatürk Bulvarı No 25/C Ulus-ANKARA 

adresinde bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 5. kat 501 nolu büroda 

görülebilecektir. 

IV) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

V) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII) İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VII) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5201/1-1 

—— • —— 

300 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için 300 ton N-Butanol kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp 

dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 

gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

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

İhale tarihi 09 Temmuz 2013 Salı günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saat’e kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 5404/1-1 
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LAVUAR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Lavuar Yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/78901 

Dosya no  : 1324067 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Lavuar yedekleri: 6 kalem  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.07.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1 - ............ 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5357/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/77782 

Dosya no  : 1322066 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 68 kalem sondaj yedekleri 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.07.2013 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle, ilgili olarak iki takım tanıtıcı kataloğ. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.07.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5358/1-1 
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154 VE 380 kV EİH PERİYODİK KONTROL VE BAKIM ONARIMLARI  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 ve 380 kV EİH Periyodik Kontrol ve Bakım Onarımlarının Hizmet Alım Yolu İle 

Yaptırılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı 

Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/80985 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/ 

GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi  : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV EİH Periyodik Kontrol ve Bakım Onarımlarının 

Hizmet Alım Yolu İle Yaptırılması  

 1 - ENHİB 8.12.1 Grubu : 

 a. Elbistan B Şalt- Andırın EİH 103,56 Km  

 b. Atatürk HES-Göksun SKM-Yeşilhisar (Güney) EİH 124,56 Km 

 c. Atatürk HES-Göksun SKM-Yeşilhisar (Kuzey) EİH 123,49 Km 

 d. Göksun-Elbistan B TES EİH 58,10 Km 

 e. Hacınınoğlu HES TM-Sarıgüzel HES TM EİH 10,55 Km 

 f. Sarıgüzel HES TM-Kandil HES TM EİH 11,91 Km 

 g. Kandil HES TM-Doğanköy TM EİH 42,54 Km 

 h. Kandil HES TM- Elbistan B TES EİH 70,17 Km 

 2-ENHİB 8.12.2. Grubu; 

 a. Elbistan A TES – Elbistan B Şalt EİH 10,42 Km 

 b. Elbistan A TES – Kayseri EİH 53,64 Km 

 c. Elbistan A TES – Ürgüp-Sincan EİH 51,11 Km 

 d. Keban Şalt 2- Elbistan A TES EİH 71,18 Km 

 e. Elbistan B Şalt-Ürgüp-Sincan EİH 44,33 Km 

 f. Atatürk HES- Elbistan B Şalt EİH 54,71 Km 

 g. Elbistan B TES – Elbistan B Şalt (Güney-Kuzey) (1) EİH 6,06 Km  

 h. Elbistan B TES – Elbistan B Şalt (Güney-Kuzey) (2) EİH 6,23 Km 

 i. Elbistan A TES – Elbistan B TES Hat 1 EİH 4,85 Km 

 j. Elbistan A TES – Elbistan B TES Hat 2 EİH 4,29 Km 

 k. Elbistan A TES – Doğanköy EİH 25,53 Km 

 l. Doğanköy-Gölbaşı EİH 67,24 Km 

 m. Elbistan A TES – TKİ EİH 2,97 Km 

 n. Elbistan B TES – Çöllolar TM EİH 8,40 Km 

 o. Elbistan A TES – Pınarbaşı EİH 32,10 Km 

 p. Elbistan A TES – Darende EİH 34,15 Km 
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b) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş ve İlçeleri 

c) İşin süresi : 36 Aydır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2013 – 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi , 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 
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4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

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

kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin 

%10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur.  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

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

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
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Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.2İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini/verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı 

Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup 

için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  

 

İşletme Teknisyeni Personel Sayısı Haftalık Çalışma Saati 

Her bir grup için 6 6 x 45 = 270 

Grup Mühendisi  1 1 x 45 = 45 

 

4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
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deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

4.5. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.6.1. Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı (posta ücreti alıcıya aittir) 210 Türk Lirası doküman 

bedelini T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesinde bulunan TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 

nolu hesaba 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.” 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. 

Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18  27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Bu ihalede kısmi teklif (Gruplar Kısım olarak kabul edilecektir.) verilebilir. 

 5429/1-1 
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17 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Teçhizat ve Malzeme alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/82582 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Muhtelif Teçhizat ve Malzeme Alımı 

1) Solunun Kas Eğitim Cihazı  50 Adet 

2) Elastik Egzersiz Bantları  1 Set 

3) Kum Torbası  1 Set 

4) Elastik Olan Bant  6 Adet 

5) Elastik Olmayan Bant  25 Adet 

6) Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi  1 Adet 

7) Spirometre  1 Adet 

8) Kol Ergometresi Egzersiz Cihazı  4 Adet 

9) Egzersiz İstasyonu  1 Adet 

10) Vertikal Egzersiz Bisikleti  1 Adet 

11) Bisiklet Ergometresi  1 Adet 

12) Koşu Bandı  2 Adet 

13) Aktivite Monitörü  10 Adet 

14) Kas Kuvveti Ölçüm Cihazı  2 Adet 

15) Pulse Oksimetri Cihazı  4 Adet 

16) Yatak (Rehabilitasyon Yatağı)  1 Adet 

17) Ağız Basınç Ölçüm Cihazı  2 Adet 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2013 Cuma günü, saat: 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.4.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen kalite belgeleri verilecektir. 

4.2.5. 8. ve 10. kaleme teklif verecek isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve 8. ve 10. Kalemin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 

Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 30.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 05/07/2013 Cuma günü, saat 10:30’a kadar Gazi 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

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

gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5422/1-1 

————— 

1 ADET TASARIM VE HAFİFLETME PROGRAMI SATIN ALINACAKTIR 

Tasarım ve Hafifletme Programı hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun    

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/82572 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tasarım ve Hafifletme Programı Alımı 

b) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2013 Cuma günü, saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. “Tasarım ve Hafifletme Programı”nın marka beyanı, 

4.2.2. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 05/07/2013 Cuma günü, saat 10:00’a kadar Gazi 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5423/1-1 
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REFRAKTER PİMİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/79226 

Refrakter piminin imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname ve resim esasları dahilinde; çeşitli 

tiplerde toplam 4000 Kg. refrakter piminin imali ve 

teslimi işi.  

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 10/07/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, doküman talebinizi 

belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla 

kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.  

5 - Teklifler 10/07/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5326/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

Tıbbi Teknolog Hasan Karakuş hakkında 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 15/5/2013 tarihli ve 54466214/903/52028 

sayılı yazısı ile 657 sayılı DMK’nın 125. Mad. (E/g) bendi gereğince Devlet Memurluğundan 

Çıkarma cezası ile cezalandırılmanız teklif edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün 

içinde savunmanızı vermeniz gerekmektedir. 

İlanen duyurulur. 5395/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu 

kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır. 

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim 

üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan 

fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte; 

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora 

diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Açıklamalar 

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte 

ilgili Birimlerde tasdik edilecektir. 

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir. 

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından 

Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır. 

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Son Müracaat Tarihi: 12/07/2013 mesai bitimine kadardır. 
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KADRO 

NO UNVANI DERECE BÖLÜM/ANABİLİMDALI ADET İLAN AÇIKLAMASI 

Eğitim Fakültesi 

102 Yrd.Doç. 1 Türkçe E./Türkçe Eğitimi 1   

Fen-Edebiyat Fakültesi 

15 Yrd.Doç. 1 
Türk Dili ve Ed./Eski Türk 

Ed. 
1   

131 Yrd.Doç. 1 Tarih/Eskiçağ Tarihi 1   

274 Yrd.Doç. 1 Arkeoloji/ Klasik Arkeoloji  1   

323 Yrd.Doç. 1 Arkeoloji/ Klasik Arkeoloji 1   

325 Yrd.Doç. 2 Arkeoloji/ Klasik Arkeoloji 1   

418 Yrd.Doç. 3 
Matematik/Cebir ve Sayılar 

Teorisi  
1 

Cebiroid çaprazlanmış 

modülleri konusunda doktora 

yapmış olmak. 

463 Yrd.Doç. 3 Matematik/Topoloji 1   

Güzel Santalar Fakültesi 

306 Profesör 1 Seramik/ Seramik  1   

Mühendislik Fakültesi 

33 Yrd.Doç. 1 
Malzeme Bilimi ve Nano 

Tek. 
1   

222 Yrd.Doç. 1 İnşaat Müh./Mekanik 1 

Rijit çelik çerçevelerin optimum 

tasarımı konusunda doktora 

yapmış olmak. 

371 Yrd.Doç. 4 
Malzeme Bilimi ve Nano 

Tek. 
1 

Elektrolif esasında oluşturulan 

nano liflerin doku mühendisliği 

uygulamaları alanında doktora 

yapmış olmak. 

458 Doçent 1 Makine Müh./Mekanik 1   

465 Yrd.Doç. 4 
Maden Müh./Cevher 

Hazırlama 
1 

İnce kömürlerin 

zenginleştirilmesi alanında 

doktora yapmış olmak ve 

Alanında 10 yıl Endüstri 

Deneyimine sahip olmak. 

584 Profesör 1 
Malzeme Bilimi ve Nano 

Tek. 
1 

Metakrilat polimer üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

343 Yrd.Doç. 3 
Bahçe Bitkileri/Meyve 

Yetiştiriciliği ve Islahı 
1 

Subtropik meyveler konusunda 

doktora yapmış olmak. 

 5374/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5038 Ada, 33 Parsel üzerindeki 585637 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 60535 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 545 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat REİS (Denetçi No: 8260, Oda Sicil 

No: 12094) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 

09.05.2013 tarihli ve E:2013/654 sayılı kararı ile “Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2013/288 

esasına kayden açılan dava arasında bağlantı bulunup bulunmadığının saptanması amacıyla 

dosyanın Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi’ne gönderilmesine; 09.05.2013 tarihli bağlantı kararı 

kesinleşip yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil 

Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Murat REİS (Denetçi No: 8260, Oda Sicil No: 12094) hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin yürütülmesi 12.06.2013 tarih ve 5243 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 5394/1/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu yapının denetimini üstlenen 1370 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ nın Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman KOÇAK (Denetçi 

No:18731, Oda Sicil No:7644) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. 

İdare Mahkemesi’nin 26.04.2013 tarihli ve E.2012/1506-K.2013/592 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman KOÇAK (Denetçi No:18731, Oda 

Sicil No:7644) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.06.2013 tarih ve 5242 sayılı 

Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5394/2/1-1 

————— 
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı 

Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fevzi KURTALAN (Oda Sicil No: 62496) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 05.03.2013 tarih ve 

E.2012/987-K.2013/355 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat 

Mühendisi Fevzi KURTALAN (Oda Sicil No: 62496) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 12.06.2013 tarih ve 5246 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  5394/3/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu yapının denetimini üstlenen 1370 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Basri ARDAĞ (Denetçi No:13697, 

Oda Sicil No:38944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare 

Mahkemesi’nin 26.04.2013 tarihli ve E.2012/1507-K.2013/590 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Basri ARDAĞ (Denetçi No:13697, Oda Sicil 

No:38944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.06.2013 tarih ve 5202 sayılı 

Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5394/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Makine Mühendisi Anlam ÇİL BOZKURT (Denetçi No:18714, Oda Sicil No:60921) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.04.2013 tarih ve 

E.2012/1509-K.2013/591 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine 

Mühendisi Anlam ÇİL BOZKURT (Denetçi No:18714, Oda Sicil No:60921) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.06.2013 tarih ve 5244 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5394/5/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 14690 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1370 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.04.2013 tarih ve E.2012/1276-

K.2013/594 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih 

ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 12.06.2013 tarih ve 5245 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5394/6/1-1 

————— 
Yurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Talatpaşa Mahallesi, 24a-1c pafta, 148 ada, 15 parsel 

üzerindeki 505775 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a) fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. 

fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 647891 Ticaret Sicil No 

ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 782 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yurt Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ömer Faruk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8632, Oda Sicil No: 13611), Adnan HACIOĞLU (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14055, Oda Sicil No: 23434) ve Mehmet Hakan 

TAMTABAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74192) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 

tarihli ve 5300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5393/1/1-1 

————— 
ETF 1 Yapı Denetim Ltd.Şti. ve ETF Pendik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Pendik ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 15 pafta, 8463 ada, 2 parsel 

üzerindeki 157765 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. 

maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 478062 Ticaret 

Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 324 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF 1 
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Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ferhan YILMAZ (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3175, Oda Sicil No: 15271), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4901, Oda Sicil No: 20000) ve Bahadır DEMİR’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64735) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Söz konusu yapıyı %80 seviyesinde devralarak denetim sorumluluğunu üstlenen ve 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası 

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara 

göre yerine getirmediği anlaşılan 625781 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 695 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Ersin KASAPOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12530, Oda 

Sicil No: 14807), Ali DULKADİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3182, 

Oda Sicil No: 13563) ve Mustafa Barış ERDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 61196) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

ETF 1 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2007 tarihli ve 26513 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5301 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5393/2/1-1 

————— 
Çaykara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki 

239363 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 541831 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 508 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çaykara Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Ali Şadi ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8135, Oda Sicil No: 15886), Hatice SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8866, Oda Sicil No: 26287), Erdinç ÖZCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1677, Oda Sicil No: 24007), Murat ÇAKIR (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8513, Oda Sicil No: 19395), Abdurrahman GAYRETLİ (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61944) ve Ali ÖZENÇ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 42381) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5393/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1420 ada, 43 parsel üzerindeki 690745 

YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve 

(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında ve 4. 

fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576167 Ticaret Sicil No 

ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 515 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yeni Mavi 

Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan GÜMÜŞPALA (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11032, Oda Sicil No: 4990), Fuat YAMAN (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6723, Oda Sicil No: 20719) ve Sinan 

METİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61303) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5303 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5393/4/1-1 

————— 
Yeni Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1420 ada, 43 parsel üzerindeki 690750 

YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve 

(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında ve 4. 

fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576167 Ticaret Sicil No 

ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 515 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yeni Mavi 

Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan GÜMÜŞPALA (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11032, Oda Sicil No: 4990), Fuat YAMAN (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6723, Oda Sicil No: 20719) ve Emrah 

BOSO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73879) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5304 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5393/5/1-1 

————— 
Tepe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 26 pafta, 1216 ada, 40 parsel üzerindeki 700255 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 640191 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 752 nolu yapı 

denetim izin belgesine sahip Tepe Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yaşar 

YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13783, Oda Sicil No: 3266), 

Mustafa Kemal YILDIZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10563, Oda Sicil No:10674) ve Önder BİÇER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 74852) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5393/6/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.50 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların

Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar

2013/4780 İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Bozyaka Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/4785 Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4786 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev
Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2013/4789 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar

2013/4813 Doğanpınar Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4827 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması
Hakkında Karar

2013/4828 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi
Hakkında Karar

2013/4829 Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar
2013/4830 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Yusuflar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak

Belirlenmesi Hakkında Karar
2013/4831 İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 2. İnönü, Atatürk, Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların

Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar
2013/4884 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine

İlişkin Karar
2013/4885 2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli

Tarifelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2013/4897 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yaşayan Diller Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar
2013/4898 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veteriner Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2013/4899 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
2013/4533 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 22/5/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 464 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 12/6/2013 Tarihli ve 465 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Tasfiye Yönetmeliği
— İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği
— Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)
— Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt

Seri No: 26)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri




