
T.C.
Resmî Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 192. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5084
21 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/7/2013 tarihli ve 534559 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî 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

11 Eylül 2013
ÇARŞAMBA
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5157

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

1/8/2013 TARİHLİ VE 2013/5157 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

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

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/5285

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında

Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/7/2013 tarihli ve 2203 sayılı yazısı

üzerine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5286

Ekli “Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın

yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 23/5/2013 tarihli ve 2614 sayılı yazısı üzerine,

3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre, Bakan-

lar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            10 Eylül 2013

       69471265-305-7931

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Budapeşte Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılışını yapmak ve görüşmelerde bulunmak

üzere; 11 Eylül 2013 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer

ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  10 Eylül 2013

     68244839-140.03-246-546

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 10/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7931 sayılı yazınız.

            Budapeşte Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılışını yapmak ve görüşmelerde bulunmak

üzere, 11 Eylül 2013 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer

ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2013/5302

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakan-

lığının 29/8/2013 tarihli ve 7888 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           M. GÜLER                                          V. EROĞLU

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME

ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında

Yönetmeliğin ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan gösterge rakamları Türkiye Yazma

Eserler Kurumu Başkanlığı için, Yayın Kurulunun gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değer-

lendirme Kurulu kararı ile beş katına kadar arttırılabilir. Ancak; zorluğu, çok büyük emek ve

zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve bilimine katkılarının olduğu

tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin gösterge-

lerin, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından on katına kadar arttırılması önerilebilir.

Bu öneri, bütçe imkânları dikkate alınarak Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara

bağlanır.

(3) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınlarının ücretsiz olarak dağıtılma-

sına ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanmaksızın Yayın Pro-

jeleri Değerlendirme Kurulunun önerisi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru

ile karara bağlanır.”

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik

işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı

ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, prepa-

ratların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,
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b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan

işaretlemelerde,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu madde-

sine dayanılarak,

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifine

paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili

bilgi veren işaretleri,

b) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyar-

dım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri,

c) Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı,

ç) El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yön-

lendirmek üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozis-

yonlarını,

d) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,

e) Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi,

f) Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan

aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini,

g) İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombi-

nasyonu ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı,

ğ) İşaretçi: İşareti veren kişiyi,

h) Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi,

ı) Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha,

renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği

hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,

i) Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden

ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli,

j) Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış

bir düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini,

k) Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlen-

miş sözlü mesajı,
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l) Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti,

m) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir

davranışı yasaklayan işareti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu mad-

desinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına gö-

re; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya

işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı du-

rumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uy-

gun yerlerde kullanılmasını sağlar.

(2) Ek-5’te belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile kara, demir, deniz, hava ve iç

suyolu taşımacılığı alanlarında kullanılan işaretler, işyerinde benzeri taşımacılığın yapılması

halinde aynen kullanılır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 6 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı mad-

desinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hak-

kında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.

(2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hüküm-

leri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri

hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 7 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 18 inci mad-

desi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin

görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik

ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki “, Müşavir” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Müşavir kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan

nitelikleri haiz olup, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olanlardan Teşekkülde

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde belirtilen kadro-

larda veya bu kadrolarla aynı ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolarda çalışmış olanlar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Naklen atanma

MADDE 22/A – (1) Teşekkülde 1 sayılı cetvelde belirtilen kadrolara, diğer kamu kurum

ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı ya da daha üst düzeydeki

diğer unvanlı kadrolardan naklen atama yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Mü-

dürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2010 27713

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/8/2011 28034

2- 28/6/2012 28337

3- 28/2/2013 28573
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından:

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının

etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
b) Özel bütçeli idareler,
c) Döner sermayeler,
ç) Fonlar,
d) Belediyeler,
e) İl özel idareleri,
f) Sosyal güvenlik kurumları,
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri,
ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,
ı) Bu maddede sayılan kurumlarca fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açıl-

mış olan ve/veya yönetilen her türlü banka hesabı.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senedini,
b) Kamu Sermayeli Bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat Ban-

kası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., ve T. Vakıflar Bankası A.O.’nı,
c) Kısa vadeli kaynaklar: 30 günden kısa vadeli kaynakları,
ç) Kurum: 2 nci maddede sayılanları,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
f) Uzun vadeli kaynaklar: 30 gün ve daha uzun vadeli kaynakları,
ifade eder.
Uygulama ve kullanılacak araçlar
MADDE 5 – (1) Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu

idareleri;
a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB

veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.
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b) Dış alımlar veya yurtdışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme
veya yükümlülükleri olması veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlen-
mesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından
hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak kay-
dıyla vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırabilir.

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve
yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca özgülenmek
suretiyle fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü
banka hesaplarında tutulan kaynaklar bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan esaslar çerçeve-
sinde değerlendirilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya
tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları
hesaplarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür.

a) TL cinsi vadesiz veya vadeli mevduat,
b) Gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için vadeli

veya vadesiz mevduat,
c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan

doğrudan repo ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça ihraç edilen
borçlanma senetleri veya kira sertifikaları.

(3) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kap-
samındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleş-
tirilmesine İlişkin Usul ve Esaslardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile Kurumlar;

a) Faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurtiçinde
yerleşik diğer bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi de kullanabilir. Gerçekleştirilen
tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan
hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden işgünü içinde ilgili kurumun kamu sermayeli ban-
kadaki hesabına aktarılması zorunludur.

b) Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan işlemleri, yurtiçinde yerleşik
diğer bankalar aracılığı ile de yapabilir.

Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma
MADDE 6 – (1) Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile

repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli
mevduat faiz oranı TCMB’nin politika faiz oranı olarak ilan ettiği 1 hafta vadeli repo/ters repo
ihale faiz oranından düşük olamaz.

(2) Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını, vadeli mevduat ve 5 inci maddenin ikinci fık-
rasının (c) bendindeki araçları kullanarak değerlendirir. Vadeli mevduat faiz oranı piyasada
oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamaz. Vadeli mevduat faiz oranına
ilişkin gösterge faiz oranının hesaplama formülü ektedir (Ek 1).

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vadeli mevduat faiz oranının piyasada olu-
şan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin
ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilebilir.
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Diğer menfaatler

MADDE 7 – (1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı

dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez.

(2) Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptır-

dıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi

(EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında or-

taya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya Posta ve Telgraf  Teşkilatı A.Ş. tarafından

üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan protokoller sürelerinin bitimine

kadar uygulanmaya devam olunur.

Bildirim ve raporlama

MADDE 8 – (1) 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;

a) Kurumların mali hizmetlerini yürüten birimleri, merkez ve varsa taşra birimlerine

ait vergi kimlik numaralarına ilişkin her türlü değişikliği en geç 5 iş günü içerisinde, ayrıca

bankalarca Müsteşarlığa iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Müs-

teşarlıkça belirlenerek talep edilen bilgileri de istenen süre içerisinde Müsteşarlığa göndermekle

yükümlüdür.

b) Bankalar, kurumların kendileri nezdindeki mali kaynakları ile kullandıkları kredi ve

benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenen şekilde

hazırlamak ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.

(2) Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Müsteşarlıkça izlenen ve ticari sır ni-

teliğini haiz olan bilgiler kurumların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler

ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte

yazılı olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı

olarak cevaplanır.

(3) Tebliğ kapsamındaki kurumlardan hali hazırda teşkilatlanma süreci devam edenler

ile Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar için 8, 9 ve 10 uncu maddelerin

yürürlük tarihi bu kurumların mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği ta-

rihten itibaren 15 iş günüdür.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan kurum yetkilileri ve muhasebe yetki-

lileri bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup Tebliğ hükümlerine aykırılık se-

bebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Yaptırım

MADDE 10 – (1) Kamu kaynaklarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlen-

dirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Müsteşarlık tarafından bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamında istenen bilgilerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gönderilmemesi halinde

4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

11 Eylül 2013 – Sayı : 28762                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 67



İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar Tebliğ kapsamı dışındadır:

a) Kamu sermayeli bankalar,

b) Vakıflar,

c) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların

üst kuruluşları,

ç) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları,

d) Dernekler,

e) Federasyonlar,

f) Muhtarlıklar,

g) Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakım-

evi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alınan

yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam

ve hesabına açılmış olan banka hesapları,

ğ) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesap-

ları,

h) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan

sorunlar nedeniyle kurumların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına

açtırdıkları banka hesapları,

ı) Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nez-

dinde açılan hesaplar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentleri kapsamındaki hesaplar için

kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik nu-

maralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zo-

runludur.

Diğer hususlar

MADDE 12 – (1) 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurumlar bankalarla yapacakları protokollerde bu Tebliğ hükümlerine uygun dü-

zenlemeler yapmakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, 5 inci maddenin üçün-

cü fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılmış olan protokoller sürelerinin bitimine kadar uygu-

lanmaya devam olunur. Söz konusu protokollerin yenilenecek olması halinde bitiminden iti-

baren bir ay içerisinde bankalarla kurumlar arasındaki teknik altyapı tamamlanır. Bu bir aylık

süre içinde tahsilat tutarlarının aktarımına ilişkin süre 2 işgünü olarak uygulanmaya devam

olunur.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Ba-

kan ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/32)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nin Ek-2/B’sinde yer alan İthali Yasak Diğer

Atıklar listesindeki “2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve

fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)” ve

“2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar”

satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE

GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2013 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/56)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin

Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas

2013 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi

desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan

Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alan-

larında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan

ruhsatlı çay alanlarında 2013 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruh-

satlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı

Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin ve-

rilen çay alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kararname: 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Kararnameyi,

d) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı

yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

f) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Üretim sezonu: 27/4/2013-31/12/2013 tarihleri arasını,

ifade eder.
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Ödeme yapılacak üreticiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Kararnameden önceki yaş çay ürünü

destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödeme-
lerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2013
yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2013 yılı üretim
sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan, ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2013 yılı yaş çay ürünü

için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına, 12 kuruş olarak belir-
lenmiştir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Bakanlık, 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere
ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden
dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, % 0,2’si
oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tarafından
ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ba-
kanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı
olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış
bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada
adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde
yapılır.

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) 2013 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık

tarafından yürütülür.
Başvurular
MADDE 9 – (1) Ruhsatlı üretici olup, Kararnameden önceki yaş çay ürünü destekleme

ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden fay-
dalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2013 yılı üretim
sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2013 yılı fark ödemesi des-
teği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2013 yılı üretim
sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2013 yılı fark
ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2013 yılı üretim se-
zonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak iste-
yenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 27/12/2013 ta-
rihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C.
kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine baş-
vururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işlet-
melerine verilmesi zorunludur.
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Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin

hazırlanması

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay

tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü

miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının;

ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahak-

kuk bordrosu düzenlemek sureti ile satın alınması esastır.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruh-

satlı üreticiler için, ÇAY-KUR ek-2’ye, özel sektör işletmeleri ek-3’e göre üretici bazında ic-

maller düzenler.

(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde

ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2013 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay mik-

tarlarını fark desteği ödemelerinin kontrolü amacıyla ÇAY-KUR’a işletme bazında bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (ek-3) ticaret bor-

salarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam

yaş çay miktarını gösteren ek-4’te yer alan icmali hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (ek-4),

borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin

bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör iş-

letmesine gönderilir.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki icmaller (ek-3), ticaret

borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde ek-4’te yer alan icmal ile birlikte ÇAY-KUR’a

ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen

üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün

içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2013 yılı üretim sezonunda satmış olduğu top-

lam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek

tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (ek-5) hazırlanır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek

hususlar

MADDE 11 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu

ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar

için, fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruh-

satlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üre-

tici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (ek-2), üreticilerin T.C.

kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine

esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle

düzenlenir.

Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                 11 Eylül 2013 – Sayı : 28762

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 118



(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (ek-3), borsada tescil yaptığı

isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (ek-3), üreticinin

kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay

satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda her bir fabrika

için ayrı olmak üzere toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.

(5) Özel sektör işletmeleri borsada tescil yaptığı adla bir üretici için yalnızca bir ÇAY-KUR

fabrikası adına fark ödemesi icmali (ek-3) hazırlar. Aynı üretici için birden fazla ÇAY-KUR

fabrikası adına icmal (ek-3) hazırlanmaz.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (ek-3), “Ruhsat No.”

ve “Cüzdan No.” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile

cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde adı, soyadı ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İc-

mallerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas

icmaller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri

MADDE 12 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üretici-

lerin 2013 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan

destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (ek-5), ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında 10 gün

süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince

herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak her-

hangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında

maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren

10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda

icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek

tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (ek-3 ve ek-4) karşılaştırılması

yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağlanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulun-

mayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yarar-

lanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölü-

mü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğinden

yararlanamazlar.

a) 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan

üreticiler,

b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların

düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler,

c) Ruhsatsız üreticiler,
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ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağla-

yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde di-

ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yarar-

lanılır.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırla-

dıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye

neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek

dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-

reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yap-

rağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu

veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır.

Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğrulu-

ğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işlet-

meleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması

ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm

bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2012 Yılı Yaş

Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/59) yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) Birinci Kısım Birinci Bölümünün “II- Yetkililer, Yetkililerin Sorumlulukları ile Yar-

dım Mecburiyeti” başlıklı alt bölümünün (3) numaralı bölümünde yer alan “Gümrük Müste-

şarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

2) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İş-

lemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün;

a) (a-ii) bölümünün birinci cümlesinin sonuna “(1/11/2013 tarihinden itibaren 1.000,-

liranın üzerinde yapılacak ödemeler sırasında)” ifadesi eklenmiştir.

b) (a-ii) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“1/11/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

iii) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları”

başlıklı (8) sayılı tarifenin;

(1) “III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları” bö-

lümüne konu;

- Maden arama ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, devir ve

intikallerine,

- Maden işletme ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, süresinin

uzatılması, devir ve intikallerine,

- İşletme iznine,

ilişkin yapılacak işlemler sırasında,

(2) “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harç-

lar” bölümünün 16 numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yiv-

siz tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler sırasında,”

c) Son paragrafından sonra gelmek üzere bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince haczedilemeyen öde-

melerde de bu zorunluluk aranılmayacaktır.”

3) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İş-

lemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (4.2) numaralı bölümünden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

“4.3. 492 sayılı Kanuna mevzu maden arama ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatna-

melerin birleştirilmesi, devir ve intikalleri veya maden işletme ruhsatnamesinin verilmesi, bu

ruhsatnamelerin birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir ve intikalleri ya da işletme izninin

verilmesi sırasında işlemi yapan kamu kurum ve kuruluşları bu belgeleri vermeden önce vadesi

geçmiş borç durumunu gösterir belge arayacaklardır. Bu Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde

vadesi geçmiş borç bulunması halinde talep edilen ruhsatname verilmeyecektir.
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Ancak, borçlunun tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, ruhsatın

verilmesini engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre ruhsatı verecek

kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli işlem yapılabilecektir.”

“4.4. 492 sayılı Kanunun, “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatna-

melerden alınacak harçlar” bölümünün 16 numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulun-

durma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler sırasında,

vesika/ruhsatı veren kamu kurum ve kuruluşları bu belgeleri vermeden önce vadesi geçmiş

borç durumunu gösterir belge arayacaklar, bu Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde vadesi geç-

miş borç bulunması halinde talep edilen vesika/ruhsatı vermeyeceklerdir.

Ancak, borçlunun tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, belgenin

verilmesini engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre belgeyi verecek

kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli işlem yapılabilecektir.”

4) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İş-

lemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (5) numaralı bölümü aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi

aramadan ödeme/işlemleri yapan kurum ve kuruluşlara, borçlunun bağlı bulunduğu takibe sa-

lahiyetli tahsil dairesince idari para cezası tatbik edilecektir. Bu cezalar hakkında 5326 sayılı

Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

2008 yılında 6183 sayılı Kanuna eklenen 22/A maddesinde idari para cezası tutarı

2.000,- lira olarak belirlenmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi gereğince,

özel kanunlarında maktu olarak belirlenen idari para cezalarının her yıl 213 sayılı Kanunun

mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılması ge-

rektiğinden, bu madde uyarınca verilecek idari para cezaları yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

Buna göre, bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir

belgeyi aramadan ödeme/işlemleri yapan kurum ve kuruluşlara, her bir ödeme/işlem için ayrı

ayrı olmak üzere belgenin aranılması gereken yılda uygulanacak olan idari para cezası tutarı

esas alınarak idari para cezası verilecektir.
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Bu madde hükmüne göre verilen idari para cezasının, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren

bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde

dava açılması mümkündür.”

5) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “VII. Limited Şirketlerin Amme Borçları” başlıklı

alt bölümünün;

a) (3) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“14/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 6762 sayılı Türk

Ticaret Kanununu mülga eden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 573 ve müteakip madde-

lerinde limited şirketlerin kuruluşu düzenlenmiş, Kanunun 587 nci maddesinde tescil ve ilan

edilecek hususlar arasında; ortakların kimliği ve koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları,

müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin kimliği, temsil yetkisinin kullanılma şekli

yer almış, 589 uncu maddesinde şirket esas sözleşmesinde yapılan her değişikliğin ilk sözleş-

mede olduğu gibi tescil ve ilan edileceği, 594 üncü maddesinde de pay defterinin tutulacağı,

bu deftere; ortakların adlarının, her ortağın sahip olduğu esas sermaye pay sayısının, esas ser-

maye paylarının devirleri ve geçişleri itibari değerlerinin, grupları ve esas sermaye payları üze-

rindeki intifa ve rehin haklarının, sahiplerinin adlarının ve adreslerinin bu deftere kaydedileceği

vukuu bulan ödemelerin, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili değişikliklerin kay-

dedileceği hükme bağlanmıştır.

6102 sayılı Kanunun 595 inci maddesinde ortaklık payının devri düzenlenmiş ve madde

hükmüne göre ortaklık payının/esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin

yazılı şekilde yapılacağı ve tarafların imzalarının noterce onaylanacağı, şirket sözleşmesinde

aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayının şart

olduğu ve devrin bu onayla geçerli olacağı, başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul red-

detmediği takdirde devre onay vermiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleş-

mesi, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse ortaklar genel kurulunun onayı bu onayın bu-

lunmadığı halde üç aylık sürenin geçmesi ile hüküm ifade etmektedir. Bu durumda ortaklık

payının devredildiği tarih olarak noter tasdikli devir sözleşmesi tarihinin esas alınması gerek-

mektedir.

Diğer taraftan, ortaklık payının noter tasdikli devir sözleşmesi ile devredilmesine rağ-

men devrin genel kurul tarafından reddedilmesi halinde, ortaklık payı devredilmemiş sayılacak

ve ortağın ortaklık sıfatı devam edecektir.

Bu itibarla, limited şirket ortaklarının kimliği ve şirketteki sermaye hisselerine ilişkin

bilgiler; şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ana sözleşmesinde, bu sözleşmede

yapılan değişikliklerde, pay devrinin tescil ve ilan edilmemiş olduğu hallerde ise 6102 sayılı

Kanunun 594 üncü maddesine göre tutulan pay defterinde ya da devrin genel kurul tarafından

onaylanmış veya onaylanmış sayılması halinde noter tasdikli devir sözleşmesinde yer almak-

tadır.
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Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanun 14/2/2011 tarihinde yayımlanmış ve istisnai düzen-

lemeleri hariç olmak üzere 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte yürürlüğe giren

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile de

yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve

esaslar belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, amme alacağının

ödenmesinden 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde sorumluluğu bulunan ortak-

ların tespitinde amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan il-

gili Kanun hükümleri dikkate alınacaktır. Aynı şekilde ortaklık payının devri ile ilgili olarak

da payın devredildiği tarihte yürürlükte olan Kanun hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.”

b) (8) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“6102 sayılı Kanunun, limited şirketlerin yönetim ve temsiline ilişkin hükümlerinin yer

aldığı 623 üncü maddesinde ise “(1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzen-

lenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla

ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yö-

netim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel

kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan

yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.” düzen-

lemesi yer almaktadır.

6102 sayılı Kanuna göre, limited şirketin kanuni temsilcisi, şirket sözleşmesi ile tayin

edilmiş müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortak veya tüm ortaklar ya da üçüncü kişiler

olabilecektir. Ancak üçüncü kişilere şirketin yönetim ve temsilinin verilebilmesi için ortaklar-

dan en az birinin şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Buna göre, limited şirket ortakları hakkında 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak takip;

35 inci madde hükümlerine göre sermaye hisseleri oranında, 6102 sayılı Kanun hükümlerine

göre tespit edilen kanuni temsilcileri hakkındaki takip ise 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci

maddesine göre amme alacağının tamamından, müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre

yürütülecektir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup amme ala-

cağının ödenmesinden müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan kanuni temsilcilerin tes-

pitinde amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili Kanun

hükümleri dikkate alınacaktır.”

c) (11) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. 6183 sayılı Kanunda değişiklikler yapan 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad-

desinde “Bu Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hüküm-

lerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da

uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
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Bu hüküm uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 35 inci madde-

sindeki değişiklik hükümleri, 5766 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tahsil edilme-

miş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin Anayasa Mahkemesinde dava

konusu yapılması neticesinde verilen ve 14/5/2011 tarihli ve 27934 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan karar ile 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına,

15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile de anılan maddenin

iptaline karar verilmiştir.

Dolayısıyla, 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde 5766 sayılı Kanunla yapılmış

olan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince, 6/6/2008 tarihinden itibaren

doğan ve ödenmesi gereken amme alacakları için uygulanacaktır.

Anayasa Mahkemesinin maddenin iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, 5766 sayılı

Kanunun yayımlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının ödenmesine dair

ikincil sorumluluk düzenlemelerinde alacağın doğduğu tarihteki düzenlemelerin esas alınması

gerektiği belirtildiğinden, limited şirketlerin 5766 sayılı Kanunun yayımlandığı 6/6/2008 tari-

hinden önceki zamanlara ilişkin borçlarından sorumlu tutulacak ortakların tespitinde alacağın

doğduğu dönem esas alınacaktır.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı gereğince, 5766 sayılı Ka-

nunla, 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine eklenen ikinci fıkra hükmünün ise 6/6/2008 ta-

rihinden itibaren yapılan hisse devirleri esas alınarak uygulanması gerekmektedir.”

6) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “VIII. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı

alt bölümünün;

a) (2) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Mülga 6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesinde; “Anonim şirket idare meclisi ta-

rafından idare ve temsil olunur.” hükmü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 365 inci mad-

desinde ise “Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki

istisnai hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, gerek 6762 sayılı gerekse 6102

sayılı Kanunlar gereğince anonim şirketin kanuni temsilcisi idare meclisi, bir diğer ifade ile

yönetim kuruludur.

Mülga 6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesi hükmü genel kuralı belirtmekte, ancak

vazifelerin azalar arasında ne şekilde taksim olunacağı 319 uncu maddede düzenlenmektedir.

Anılan maddede, “Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare meclisi azaları ara-

sında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tespit olunur.

İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil salahiyeti verilir.

Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare

meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bıra-

kabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulun-

madığı takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur.” hükmü yer almaktadır.
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Mülga 6762 sayılı Kanunun 319 uncu madde hükmü, yönetim kuruluna ait olan şirketi

temsil ve idare yetkisinin; esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinden en az biri veya birden

fazlasına veya esas sözleşmede genel kurula veya yönetim kuruluna verilecek yetki ile yönetim

kurulu üyesi olmaları şartıyla murahhas üyelere veya şirkette pay sahibi olmasalar bile sorumlu

müdürlere devredilebileceğine ilişkindir.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yönetim hakkı ile temsil yetkisini bir-

birinden ayırarak 367 nci maddesinde yönetimin devri konusu düzenlenmiş, 370 inci madde-

sinde ise şirketin temsil yetkisi “(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu

tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür

olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz ol-

ması şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm esas itibarıyla mülga 6762 sayılı Ka-

nunun 319 uncu maddesinde yer alan temsil yetkisi ve bu yetkinin devrine ilişkin benzer hü-

kümleri içermektedir.

6102 sayılı Kanunun 370 inci madde hükmü, aksi kararlaştırılmadıkça temsil yetkisini

çift imza kullanılmak suretiyle yönetim kuruluna, yönetim kurulunun da temsil yetkisini; yö-

netim kurulu üyelerinden en az bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü

kişilere devredilebileceğine ilişkindir. Yönetim kurulunun, temsil yetkisini müdür olarak üçün-

cü kişilere devredebilmesi için en az bir yönetim kurulu üyesinin de temsil yetkisinin bulunması

şarttır. Ayrıca, 6102 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi gereğince anonim şirketin yönetim ku-

rulunun; esas sözleşme ile atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla ki-

şiden oluşması gerektiği hükme bağlandığından, anonim şirketin yönetim kurulunun tek kişiden

oluşması halinde, şirketin temsilinde her hal ve takdirde bu kişinin bulunması gerektiği tabiidir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uygulamasında kanuni tem-

silci;

- Mülga 6762 sayılı Kanuna göre şirket esas sözleşmesi ile temsile yetkilendirilmiş

veya kaynağını esas sözleşmeden alan yetki ile idare meclisi ya da genel kurulca temsil yetkisi

verilmiş kişi veya kişiler,

- 6102 sayılı Kanuna göre şirket esas sözleşmesi ile atanmış veya genel kurul tarafından

seçilmiş yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinden en az birinin bulunması ko-

şuluyla yönetim kurulu tarafından müdür olarak atanmış üçüncü kişiler,

olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da her iki kanun uygulamasında da

temsil yetkisi verilen kişi ya da kişilerden birinin mutlak surette yönetim kurulu üyelerinden

birisi olmasıdır.”

b) (3) numaralı bölümünde yer alan “Türk Ticaret Kanununun” ibareleri “6762 sayılı

Türk Ticaret Kanununun” şeklinde değiştirilmiş ve bölüm sonuna aşağıdaki paragraf eklen-

miştir.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371 ve 373 üncü maddelerinde de aynı esaslar

benimsenerek düzenleme yapılmıştır.”
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c) (4) numaralı bölümünün birinci paragrafında yer alan “Türk Ticaret Kanununa” iba-

resi “6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa” şeklinde değiştirilmiş, birinci paragraftan sonra gel-

mek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalar dikkate

alındığında anonim şirketlerde kanuni temsilcilerin tespitinde de aynı esaslar dikkate alınacak

olup 6102 sayılı Kanunun yönetim kuruluna verdiği yetki çerçevesinde temsil yetkisinin dev-

redilip devredilmediği konusu da araştırılacaktır.”

ç) (5) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 319 ve müteakip maddeleri ile 6102 sayılı Ka-

nunun 370 ve müteakip maddelerine göre temsil yetkisi murahhas azalara veya müdür olarak

üçüncü kişilere bırakılmamış ise yönetim kurulu üyeleri kanuni temsilci sıfatını taşımaktadır.

Buna göre, amme alacağının anonim şirket şeklinde örgütlenmiş tüzel kişiliğin mal var-

lığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması

halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvar-

lıklarından takip ve tahsili cihetine gidilmeden önce, şirket esas sözleşmesinin ve ticaret sicili

kayıtlarının tetkik olunması, temsil salahiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan mu-

rahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığının

tespit edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak tespit sonucunda; şirketi temsil salahiyetinin murahhas üye veya üyeler ile

müdür olarak üçüncü kişilere bırakıldığının anlaşılması halinde amme alacağının bunlardan

takip ve tahsiline gidilmesi, bu durumda diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapıl-

maması icap etmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde bir görevlendirmeye ilişkin herhangi bir kayıt bu-

lunmaması halinde, 6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesi, 6102 sayılı Kanunun 365 inci mad-

desi hükmü göz önüne alınacak, yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil so-

rumlulukları dikkate alınarak haklarında 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uya-

rınca işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup amme ala-

cağının ödenmesinden müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan kanuni temsilcilerin tes-

pitinde amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili Kanun

hükümleri dikkate alınacaktır.”

d) (11) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. 6183 sayılı Kanunda değişiklikler yapan 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad-

desinde “Bu Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hüküm-

lerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da

uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik mükerrer 35 inci

maddesindeki değişiklik hükümleri, 5766 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tahsil

edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanması gerekmektedir.
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Ancak, 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin Anayasa Mahkemesinde dava
konusu yapılması neticesinde verilen ve 14/5/2011 tarihli ve 27934 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan karar ile 5766 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlüğünün durdurulmasına,
15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile de anılan maddenin
iptaline karar verilmiştir.

Dolayısıyla, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde 5766 sayılı Kanunla
yapılmış olan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince, 6/6/2008 tarihinden
itibaren doğan ve ödenmesi gereken amme alacakları için uygulanacaktır.

Anayasa Mahkemesinin maddenin iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, 5766 sayılı
Kanunun yayımlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının ödenmesine dair
ikincil sorumluluk düzenlemelerinde alacağın doğduğu tarihteki düzenlemelerin esas alınması
gerektiği belirtildiğinden, asıl amme borçlusunun 5766 sayılı Kanunun yayımlandığı 6/6/2008
tarihinden önceki zamanlara ilişkin borçlarından sorumlu tutulacak kanuni temsilcilerin tespi-
tinde alacağın doğduğu dönem esas alınacaktır.”

7) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “IX- Yurt Dışı Çıkış Tahdidi” başlıklı alt bölümü
başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

8) Birinci Kısım Üçüncü Bölümünün “I. Ödeme Zamanı” başlıklı alt bölümünün;
a) (5) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. 492 sayılı Harçlar Kanununun17 11/6/2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiş-
meden önceki 28 inci maddesine göre, karar ve ilam harçlarında harcın dörtte birinin peşin,
geri kalanının ise kararın verilmesinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi gerektiğinden, bu harç-
ların ödeme süresinin belirlenmesine yönelik bir tebligat yapılmamakta, karar ve ilam harcının
vade tarihi, karar tarihinden itibaren 2 aylık sürenin son günü olarak kabul edilmekte ve karar
ve ilam harçlarının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme
emrinin tebliği ile başlanılmakta ve karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmedi-
ğinden tahsil edilmesine müteakip durum ilgili mahkemeye bir yazı ile bildirilmekteydi.

6009 sayılı ve 6487 sayılı Kanunlar ile 492 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yapılan
değişiklikler sonrası anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendi “Karar ve ilam harçlarının
dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm
ve cismani zarar sebebi ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın
oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün
tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil et-
mez.” şeklini almıştır.

Buna göre, karar ve ilam harçlarının peşin ödenmesi gereken kısmından bakiye kalan
tutarların ödeme zamanı mahkeme kararının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay olarak belir-
lenmiş olduğundan, mahkemelerce vergi dairelerine gönderilen yazılarda belirtilen tebligat ta-
rihi esas alınarak hesaplanacak bir aylık sürenin bitim tarihi bu alacakların vade tarihi olarak
kabul edilecektir. Ödeme süresi içerisinde ödenmeyen karar ve ilam harçlarının takibine 6183
sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacak
ve vade tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Kanunda 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası karar
ve ilam harcının ödenmemiş olması ilgiliye ilam verilmesine engel teşkil etmediğinden, söz
konusu harcın tahsiline ilişkin bilginin ilgili mahkemeye bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”
——————————
17 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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b) (11) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Söz konusu Nizamname 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 11/3/2013 tarihli ve 2013/4478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Ticaret Sicili Tüzü-
ğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 33 üncü maddesine göre, tescili zo-
runlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya anılan Kanunun 32 nci
maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürünün, ilgili-
leri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o husu-
sun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağıracağı, sicil müdürünce ve-
rilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişinin,
sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından idari para cezasıyla
cezalandırılacağı düzenlenmiş olup, anılan maddeye istinaden kesilen idari para cezaları hak-
kında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.”

9) Birinci Kısım Üçüncü Bölümünün “I. Ödeme Zamanı” başlıklı bölümünden sonra
gelmek üzere “II. Ödeme Yeri” başlıklı aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bölümde yer alan “Ödeme
Şekli”, “Hususi (Özel) Ödeme Şekilleri”, “Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar” bölüm baş-
lıklarında yer alan numaralar sırasıyla “III. Ödeme Şekli”, “IV. Hususi (Özel) Ödeme Şekilleri”,
“V. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar” şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“II. Ödeme Yeri
6183 sayılı Kanunun 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla değişik 39 uncu madde-

sinde “Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme alacakları, borçlunun ikametga-
hının bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir.

Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil
dairesindeki hesabı bildirmek şartıyla diğer tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir. Bu fıkra
gereğince yapılacak ödemeler tahsildarlara yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

6183 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre hususi kanunlarında ödeme yeri göste-
rilmemiş amme alacaklarının, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer tahsil dairesine öden-
mesi esastır. Ancak, hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın borçlunun ala-
caklı tahsil dairesindeki hesabını bildirmek suretiyle diğer tahsil dairelerine de ödeme yapması
mümkün bulunmaktadır.”

10) Birinci Kısım Üçüncü Bölümünün “Hususi (Özel) Ödeme Şekilleri” başlıklı alt bö-
lümünün;

a) (5) numaralı bölümünde yer alan; “5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunun25 21 inci maddesine istinaden erişme kontrollü karayollarından
kaçak geçiş yapanlardan aranılan geçiş ücreti ve idari para cezalarının,” ibaresi “6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun25 30 uncu madde-
sine istinaden erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlardan aranılan geçiş ücreti
ve idari para cezalarının,” şeklinde, ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu alacaklar dışında Devlete ait alacaklardan vergi dairelerince tahsil edilen herhangi
bir amme alacağının PTT iş yerlerine, vergi tahsil alındısı, posta çeki ve yurt içinde posta ha-
valesi kullanılmak suretiyle ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Devlete ait
alacaklardan vergi dairelerince tahsil edilenlerin PTT’ye bağlı birimler aracılığıyla tahsil edil-
mesine yetki verildiği takdirde yetki verilen amme alacakları da bu birimler tarafından tahsil
edilebilecektir.”
——————————
25 13/7/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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b) (6) numaralı bölümünün (a) alt bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“a) Çekle yapılacak ödemelerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak dü-
zenlenmiş ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanunu26 mülga eden 20/12/2009 tarihli ve 27438 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanununun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ver-
diği yetkiye istinaden bu banka tarafından yayımlanan tebliğlerle belirlenmiş şekil ve esaslara
uygun olarak bastırılmış ve kodlaması yapılmış ve bizzat amme borçlusu tarafından keşide
edilerek imzalanmış çekler kabul edilecektir.”

c) (8) numaralı bölümünün birinci paragrafında yer alan “3167 sayılı Kanun” ibaresi
“5941 sayılı Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

11) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (14) numaralı
bölümünde yer alan Örnek 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek 1- Gelir (Stopaj) Vergisinden 6.000,00 lira, Kurumlar Vergisinden 50.000,00
lira ve Gecikme Zammından 4.000,00 lira olmak üzere toplam 60.000,00 lira borç tecil edilmiş,
ancak belli bir süre geçtikten sonra tecil ihlal edilmiştir. Tecil süresince tahsil edilen 30.000,00
liranın 24.000,00 lirası vergi aslından olan borçlara ait olup ayrıca 10.000,00 lira tecil faizi için
ödeme yapılmıştır.

Bu durumda, mahsup edilecek tecil faizi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Buna göre, 8.000,00 lira tutarındaki tecil faizi, vergi asılları için hesaplanacak gecikme
zammından mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, 10.000,00 – 8.000,00 = 2.000,00 lira tecil faizi ise gecikme zammı uy-
gulanmayan amme alacağına ilişkin olduğundan bu tutar, borçluya red ve iade edilmeyeceği
gibi borçlarına da mahsup edilmeyerek gelir yazılacaktır.”

12) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” başlıklı alt bölümünün sonuna aşa-
ğıdaki (17) numaralı bölüm eklenmiştir.

“17. 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6358 sayılı Expo
2016 Antalya Kanununun 21 inci maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı
fıkrasına eklenen hüküm ile fıkra aşağıdaki şekli almıştır.

“Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek
amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip
etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer
şartları tayin etmeye ayrıca 213 sayılı Kanuna göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir
sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar
ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme
borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil et-
meye yetkilidir.”
——————————
26 3/4/1985 tarihli ve 18714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar tarafından,
Maliye Bakanlığınca doğal afet nedeniyle mücbir sebep halinin varlığı ilan edilen hallerde
madde ile tanınan yetki çerçevesinde amme alacakları faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz
oranından daha düşük faiz oranıyla tecil edilebilecektir.”

13) İkinci Kısım Birinci Bölümünün “III- Ödeme Emrine Dava Açılması” başlıklı alt
bölümünün (1) ve (4) üncü bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. 6183 sayılı Kanunun “Ödeme emrine itiraz” başlıklı 58 inci maddesinde “Kendisine
ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamana-
şımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait iti-
raz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelen-
mesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi
lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır.

(Mülga üçüncü fıkra: 28/1/2010-5951/1 md. Yürürlük: 05/02/2010)
İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir.
İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolun-

duğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.
İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir.
Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen veya kısmen reddi ha-

linde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde
bulunmak mecburiyetindedir.

Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vaki itirazlar mal bildiriminde bulunma
müddetini uzatamaz.” hükmü yer almaktadır.”

“4. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İtirazda bulu-
nan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdiği takdirde takip muamelesi itirazlı borç miktarı
için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur.” hükmü 5/2/2010
tarihli ve 27484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5951 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödeme em-
rine karşı açılan davalarda, yargı mercilerince yürütmenin durdurulması kararı verilmediği
müddetçe takibatın devam ettirilmesi gerekmektedir.”

14) İkinci Kısım Birinci Bölümünün “VI- Haciz” başlıklı alt bölümünün;
a) (2) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Mal varlığı araştırması
6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya

tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayri-
menkullerinden, alacak ve haklarından, amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince
haczolunacağı belirtilmiş ve maddeye 5228 sayılı Kanun ile ikinci fıkra olarak “Maliye Ba-
kanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal
varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü
ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı amme idaresi itibarıyla da kullanılabilir.”
hükmü eklenmiştir.

Madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, tahsil dairelerinin işgücü
ve zaman kaybını önlemek, kırtasiye ve posta masraflarını azaltmak amacıyla Devlete ait amme
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alacaklarının takip ve tahsili için yapılacak mal varlığı araştırmasının aşağıda belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

a) Devlete ait olup Bakanlığımıza ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacakları için tür ayrımı yapılmaksızın yurt çapında
mal varlığı araştırması yapılacaktır. Amme borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile her
türlü hak ve alacaklarından borcuna yetecek tutarda olan kısmının tespiti ve haczi için yurt ça-
pında yapılacak mal varlığı araştırmasının, fer’ileri ile birlikte toplam tutarı 5.000,- lira ve üze-
rindeki amme alacakları için yapılması uygun görülmüştür. Takip konusu amme alacağı belir-
lenen tutarın altında kaldığı sürece yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacaktır. Ancak,
mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu tüm amme
alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması elektronik ortamda
yapılacaktır.

b) Yurt çapında mal varlığı araştırmasının amme borçlusunun haczi kabil mal varlığının
tespit edilerek haczedilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı dikkate alınarak; alacaklı tahsil dai-
relerince bu araştırmaların bulundukları illerde doğrudan veya bu konuda görevlendirilmiş dai-
relerce, diğer illerde ise aynı nev’iden tahsil daireleri aracılığı ile 6183 sayılı Kanunun haczin
tatbik şekline ilişkin hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Alacaklı tahsil daireleri, ive-
dilik arz eden durumlarda, bulundukları illerin dışında tespit ettikleri ve haciz bildirisi düzen-
lenmek suretiyle haczedilmesi gereken malları doğrudan haczedebileceklerdir.

Alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallar-
dan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanları, elektronik ortamda araştıracak, yetki
alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebilecekler-
dir. Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda malvarlığı araştırması yapılmayacaktır.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle hacze-
dilebilecek mallardan elektronik ortamda haczi mümkün olanları yetki alanlarına bağlı kal-
maksızın, elektronik ortamda haciz bildirilerinin tebliği ile ilgili kurulan sisteme göre, doğrudan
ya da elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla haciz bildirisi tebliğ etmek su-
retiyle haczedebileceklerdir.

Haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilecek mallara (bankalar nezdindeki hak
ve alacaklar, tapu, trafik siciline kayıtlı mallar v.b.) ilişkin araştırmalar, bu kayıtlara elektronik
ortamda ulaşılamaması halinde en fazla 50 amme borçlusunun borçlarını içerecek listeler şek-
linde düzenlenmiş haciz bildirilerinin tebliği suretiyle yapılacaktır. Haciz bildirileri alacaklı
tahsil dairelerince veya alacaklı dairenin bulunduğu ilde bu konuda görevlendirilmiş dairelerce
doğrudan ilgili idareye tebliğ edilecektir.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, bankalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
nezdindeki hak ve alacakların haczi için tanzim edilen haciz bildirilerinin ilgili kurumlara teb-
liği hususunda 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine ilişkin olarak bu Tebliğde yapılan açık-
lamalara göre işlem yapacaktır.

Diğer taraftan, alacaklı tahsil dairelerince, bankalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
nezdindeki hak ve alacakların haczi için düzenlenen ve elektronik ortamda tebliğ edilen haciz
bildirileri, Bakanlığımız ile bu konuda protokol yapmamış bankalara, amme borçlusu sayısı
sınırlaması olmaksızın bir yazı ekinde liste şeklinde tebliğ edilecektir.

Amme borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan
varlıklarının, ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlık-
ların araştırılması alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine haciz bildirisinin
tebliği suretiyle yapılacaktır. Söz konusu bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde
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gerekli araştırma elektronik ortamda yapılacak, tespit edilen varlıklar alacaklı tahsil dairelerince
doğrudan haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecektir. PTT ile 6183 sayılı Kanu-
nun 79 uncu maddesine istinaden protokol yapılarak posta çeki hesaplarında yer alan varlıkların
haczi için düzenlenen haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğinin sağlanması durumunda
elektronik ortamda tebligat yapılarak cevapları elektronik ortamda alınacaktır.

Amme borçlusu adına kayıtlı gayrimenkullere yönelik mal varlığı araştırmaları, tapu
sicil müdürlüklerine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacaktır. Bu kayıtlara elektronik or-
tamda ulaşılabilmesi durumunda malvarlığı araştırması elektronik ortamda yapılacak ve tespit
edilen gayrimenkul kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen
haciz bildirileri ilgili tapu sicil müdürlüğüne doğrudan tebliğ edilecektir.

Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçe-
vesinde sicil kayıtlarındaki bilgilere elektronik ortamda ulaşıldığından, Bakanlığımıza bağlı
tahsil daireleri tarafından, amme borçlusuna ait gayrimenkullere yönelik malvarlığı araştırma-
ları elektronik ortamda yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerinin birbirleri ile bilgisayar ağ bağ-
lantısı bulunduğundan, amme borçlusunun, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya
bürolarına kayıtlı taşıtlarının haczi için alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki şube veya
bürodan araştırma yapılması yeterli olacaktır. Ancak, motorlu taşıtların haczi için düzenlenen
haciz bildirilerinin, 6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesine ve/veya 2918 sayılı Kanunun 5 inci
maddesine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucunda, elektronik
ortamda tebliğ edilmesi elektronik ortamda motorlu taşıtların sicillerine erişilerek haciz konu-
labilmesi halinde, trafik şube veya bürolarından yazılı ortamda mal varlığı araştırması yapıl-
mayacaktır.

2918 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde iş makinesi tü-
ründen araçların tescillerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Madde hükmüne göre gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan iş makinelerinin tescil kayıtları ilgisine göre ziraat
odalarında, ticaret odasında, sanayi odasında veya ticaret ve sanayi odasında tutulmaktadır.
Amme borçlusuna ait iş makinesi bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmaların ilgili odalardan
yapılması gerektiğinden, bu nev’iden malların haczi için yapılacak araştırmanın amme borç-
lusunun;

- Bağlı olduğu tahsil dairesinin bulunduğu,
- Birden fazla tahsil dairesinde kayıtlı olması halinde (mükellefiyetini terk ettiği iller

dahil) bu dairelerin bulunduğu,
-Tahsil dairesince bilinen ikametgah ve iş yeri adreslerinin bulunduğu, ayrıca gerçek

kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu,
- Mal varlığının bulunduğu yönünde bilgi edinilen,
il veya illerdeki odalardan yapılması uygun görülmüştür.
Ancak, amme borçlusunun sahip olduğu iş makinelerinin tescil kayıtlarındaki bilgilere

elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde araştırmalar elektronik ortamda yapılacak ve tespit
edilen iş makinelerinin kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen
haciz bildirileri ilgili odalara doğrudan tebliğ edilecektir.

Amme borçlusu adına kayıtlı; hava araçlarının haczi için düzenlenen haciz bildirileri,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,
deniz taşıtlarının haczi için düzenlenen haciz bildirileri, Uluslararası Gemi Siciline ve Milli
Gemi Siciline kayıtlı deniz taşıtlarında aynı Bakanlığa bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
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Müdürlüğüne, Bağlama Kütüğüne kayıtlı deniz taşıtları için belediyelerde ve liman başkanlık-
larında ayrı ayrı kayıt tutulduğundan, belediye ve/veya liman başkanlığına gönderilecektir. An-
cak, amme borçlusunun sahip olduğu hava araçları ile deniz taşıtlarının tescil kayıtlarındaki
bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde araştırmalar elektronik ortamda yapılacak
ve tespit edilen varlıkların sicil/kütük kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince
tanzim edilen haciz bildirileri ilgili idareye doğrudan tebliğ edilecektir.

Diğer taraftan, alacaklı tahsil dairelerince amme borçlusunun fiilen tutanak tanzimi su-
retiyle haczedilebilecek sair menkul malları sadece borçlunun tahsil dairesince bilinen ikamet-
gâh ve iş yeri adreslerinde, mal varlığının bulunduğu yönünde bilgi edinilen yerlerde yapılacak
ve tespit edilebilecek malların haczi için 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenmiş
olan niyabeten takip hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

Amme borçlusunun menkul ve gayrimenkulleri dışında sahip olabileceği patent, marka,
tasarım veya telif hakkı ya da maden işletme, radyo ve televizyon yayın hakkı gibi haklarına
yönelik mal varlığı araştırmaları faaliyetleri nedeniyle bu haklara sahip olabilecek amme borç-
luları ile bu haklara sahip oldukları yönünde bilgi edinilen amme borçluları için yapılacaktır.
Bu konuda yapılacak araştırma, alacaklı tahsil dairelerince doğrudan hakların kayıtlarının tu-
tulduğu yerlere haciz bildirilerinin tebliği suretiyle yapılacaktır.

Amme borçlusunun, yukarıda belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslar nezdinde bulunan
ve 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haczedilmesi gereken mal, hak ve alacakla-
rının haczine yönelik mal varlığı araştırması ise alacaklı tahsil dairelerince amme borçlusunun
mal, hak ve alacağının bulunabileceği yönünde bilgi edinilen üçüncü şahıslara 6183 sayılı Ka-
nunun 79 uncu maddesine istinaden düzenlenen haciz bildirilerinin doğrudan tebliğ edilmesi
suretiyle yapılacaktır.

c) Yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacak tutardaki amme alacakları için
amme borçlusunun;

- Bağlı olduğu tahsil dairesinin bulunduğu,
- Birden fazla tahsil dairesinde kayıtlı olması halinde (mükellefiyetini terk ettiği iller

dahil) bu dairelerin bulunduğu,
- Tahsil dairesince bilinen ikametgâh ve iş yeri adreslerinin bulunduğu, ayrıca gerçek

kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu,
- Mal varlığının bulunduğu yönünde bilgi edinilen,
il veya illerde mal varlığının araştırılması yukarıda belirtilen usullerle yapılacaktır.”
b) (3) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Haciz varakalarının yetkili makam, yetki devri halinde devrolunan makam tarafından

15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre alınmış elektronik imza kul-
lanılmak suretiyle imzalanması mümkündür. Elektronik imza ile onaylanmış haciz varakaları
alacaklı tahsil dairelerinin mührü ile mühürlenecektir.”

15) İkinci Kısım Birinci Bölümünün “X- Kısmen Haczedilebilen Gelirler” başlıklı alt
bölümünün (2) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununun28 5684 sayılı Kanu-
nun 41 inci maddesiyle değişik 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bireysel emeklilik hesa-
bındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının
çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel
emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye
isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı
haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulan-
masında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır…” hükmü,
——————————
28 7/4/2001 tarihli ve 24366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Aynı Kanunun “Devlet katkısı” başlıklı Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Bi-
reysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet
nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı hesabındaki hesabın tamamına hak kazanır. Devlet katkısı
hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda
katılımcıya ödenir.” hükmü,

yer almaktadır.
Buna göre, amme borçlularının 4632 sayılı Kanun kapsamındaki bireysel emeklilik he-

saplarındaki birikimlerinin;
- Henüz emeklilik hakkı kazanmamış olanların sistemde bulundukları ay sayısı ile haciz

tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki
kısmına,

- Emeklilik hakkı kazanarak yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendilerine maaş bağla-
nan veya hazırlanan bir program çerçevesinde düzenli ödeme yapılanların, bu şekildeki öde-
melerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının üzerinde kalan
kısmına,

nafaka alacaklılarının hakları saklı kalmak üzere haciz tatbik edilecektir.
Ancak, katılımcıların bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaları halinde, sistemden ala-

cakları tutarın, haczini engelleyen bir düzenleme bulunmadığından, amme alacağını karşıla-
yacak kadar kısmının haczedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sis-
temden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanların devlet katkısı hesabındaki, hesabın tama-
mına hak kazanacağı, devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden
ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödeneceği dikkate alındığında hak kazanılma
tarihlerinden önce emeklilik hesabında yer alan devlet katkısı tutarlarının haczedilemeyeceği
tabiidir.”

16) İkinci Kısım İkinci Bölümünün “I. Menkul malların haczi” başlıklı alt bölümünün;
a) (1) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. 6183 sayılı Kanunun 5904 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinde, “Her türlü

menkul mallar cins ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değer-
leri haciz zaptında tesbit edilmek suretiyle haczolunur.

Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutul-
duğu daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri,
alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik or-
tamda tebliğ edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda
yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları be-
lirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve mik-
tarları ve tahmin edilen değerlerinin, haciz tutanağında (zaptında) tespit edilerek haczedilmesi
gerekmektedir. Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczinin, sicillerine işlenmek üzere
sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılması gerekmektedir.

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirile-
rinin, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik
ortamda tebliğ edilebilmesine ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilmesine im-
kan verilmiş, elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebil-
mesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.
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Bu hükme istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik şube ve bürolarına kayıtlı araç-
ların haczi için, alacaklı amme idarelerinin Bakanlığımızın (Gelir İdaresi Başkanlığının) uygun
görüşünü de almak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapacakları anlaşmalar çerçeve-
sinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda
anılan kuruma tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması, elektronik ortamda
tebliğ edilecek haciz bildirilerinde birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılabilmesi ve
cevaplarının alınması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(9) numaralı alt bendinde “Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, bunlara
ilişkin teknik ve hukuki değişiklikleri işlemek, işlettirmek, istatistiksel bilgileri toplamak ve
değerlendirmek” Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri arasında
sayılmış, anılan maddenin son fıkrasında da “Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek
değişiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukukî değişiklikler ile
haciz, rehin, ihtiyatî tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan
siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren
yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektronik sistemle yapıla-
bilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sicil kayıtları tutulan motorlu taşıtların
haczinin, 6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesine ve/veya 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesine
istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucunda, düzenlenen haciz bil-
dirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilmesi suretiyle veya elektronik ortamda motorlu taşıt-
ların sicillerine erişilerek haciz konulması suretiyle yapılması uygun görülmüştür.”

b) (3) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“2918 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde iş makinesi tü-

ründen araçların tescillerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Madde hükmüne göre gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilere ait olan iş makinelerinin tescil kayıtları ilgisine göre ziraat oda-
larında, ticaret odasında, sanayi odasında veya ticaret ve sanayi odasında tutulmakta olup, am-
me borçlusuna ait iş makinelerinin sicillerine haciz tatbikiyle yetinilmemelidir. Söz konusu iş
makinelerinin çalınması, kaybolması ve hasar görmesi ihtimalini ortadan kaldırmak ve amme
alacağının biran evvel tahsilini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uya-
rınca fiili haczinin gerçekleştirilmesi ve 82 nci maddesi uyarınca gerekli muhafaza tedbirlerinin
alınması gerekmektedir.”

17) İkinci Kısım İkinci Bölümünün “II- Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak
ve Hakların Haczi” başlıklı alt bölümünün;

a) (14) numaralı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

Bakanlığımıza bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme alacaklarında tutara bakıl-
maksızın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme
alacaklarında 50.000,- lira ve üzeri için, il özel idareleri ve belediyelere ait amme alacaklarında
ise 10.000,- lira ve üzeri için tanzim edilen haciz bildirilerinin bankaların genel müdürlüklerine
tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.”

b) (15) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Bu kapsamda kurulan elektronik ortamda haciz bildirisi tebliğ sistemine dahil olan

banka genel müdürlükleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne, elektronik ortamda tebliğ edilen
haciz bildirileri, sisteme dahil olmayan banka genel müdürlüklerine bir haciz bildirisi ekinde
liste olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir. Elektronik ortamda haciz bildirisi tebliği sistemine
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dahil olan banka genel müdürlükleri ve şubeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne zorunlu
olmadıkça (çok ivedilik taşıyan durumlar ile sistemin işletilememesi hali) haciz bildirileri posta
yoluyla veya memur eliyle tebliğ edilmeyecektir.

Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, alacaklı amme idarelerinin Bakanlığımızın (Gelir İdaresi Başkanlığının) uygun gö-
rüşünü de almak suretiyle, PTT ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya
da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerini elektronik ortamda anılan kuruma tebliğ etme-
leri ve elektronik ortamda cevaplarını almaları, elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildi-
rilerinde birden fazla amme borçlusu için tebligat yapmaları ve cevaplarını almaları uygun gö-
rülmüştür.”

18) İkinci Kısım Üçüncü Bölümünün “I- Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi”
başlıklı alt bölümünün (1) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. 6183 sayılı Kanunun 5904 sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinde, “Her türlü
gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya
veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır. Tahsil dairelerince
düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla,
posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap
verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilme-
sine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Ancak borçlunun
başkaca bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kafi miktarda mahsulden veya
satıldıkça bedelinden münasip miktarı borçluya bırakılır.

Alacaklı tahsil dairesi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve işletilmesi, men-
faat ve hasılatın toplanması için gereken tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden, gayrimenkul mallar ve gemilerin haczi için, haciz keyfiyetinin ta-
puya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi gerekmektedir. 5904 sayılı Ka-
nunla maddede yapılan değişiklikle Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden, alacaklı amme
idarelerinin Bakanlığımızın (Gelir İdaresi Başkanlığının) uygun görüşünü de almak suretiyle
ilgili idarelerle yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak
suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda bu idarelere tebliğ edilmesi ve elektronik or-
tamda cevaplarının alınması, elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde birden fazla
amme borçlusu için tebligat yapılabilmesi ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür.”

19) Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün “I- Tahsil Zamanaşımı” başlıklı alt bölümünün;
a) (1) numaralı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve

dördüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.
“6183 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde, Kanunda geçen

para cezaları teriminin; adli ve idari para cezalarını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.”
b) (7) numaralı bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar

eklenmiştir.
“Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen amme alacaklarının

tahsil zaman aşımının işlememesini sağlayacak şekilde özel kanunlarda düzenleme yer alabil-
mektedir. Bu tür durumlarda özel kanunlarda yer alan hükümlere istinaden amme alacaklarının
tahsil zamanaşımının işlemeyeceği tabiidir.

Nitekim, 2004 sayılı Kanunun 4949 sayılı Kanunla eklenen 179/b maddesinde “Erteleme
kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen
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zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.” hükmü yer aldığından, 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilen amme alacaklarına ilişkin tahsil zamanaşımı iflas ertelemesi süresince
işlemeyecektir.”

20) Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün “III- Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin” baş-
lıklı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“III- Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin
6183 sayılı Kanunun 5838 sayılı Kanunla31 değişik 106 ncı maddesinde, “Yapılacak ta-

kip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu
anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk
Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme
alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi
beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına
kadar artırmaya yetkilidir.

Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme ala-
cağının miktarını belirlemeye yetkilidir.

Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli ma-
kamlara bırakabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmüne göre, amme alacaklarının takip ve tahsiline yönelik olarak yapılacak
masraflar dikkate alınarak, terkin edilecek amme alacağı tutarı Bakanlar Kurulunca belirlen-
mektedir.

Terkin yetkisine haiz olanlar, bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını mahalli ma-
kamlara bırakabilmektedir.”

21) Üçüncü Kısım İkinci Bölümünün (1) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“1. 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde, “Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan
kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına,
mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması
lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine
göre cezalandırılır.

(Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
(Üç, dört ve beşinci fıkralar Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara,

yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi
arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç
bilgilerinin verilmesi sırrın ifşası sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler
edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu bilgilerin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddede, Kanunu tatbik etmekle görevli kişilerin bu Kanundan kaynaklanan gö-
revleri ve bu görevlere uymamaları halinde uygulanacak cezalar düzenlenmektedir.

Maddede ayrıca, bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi ve-
rilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin verilmesinin yasakları ihlal sayılmaya-
cağı ve Kanunun 22/A maddesi uyarınca borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu
getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin veril-
mesinin sırrın ifşası sayılmayacağı belirtilmiştir.”
——————————
31 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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22) Üçüncü Kısım İkinci Bölümünün (3) numaralı bölümünün birinci paragrafı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“3. 6183 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 110 uncu maddesinde, “Amme
alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen
tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla mallarından bir kısmını veya tama-
mını,

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette,
2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı ol-

mayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder
veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.”

23) Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünün “II- Geçici 8 inci Madde” alt başlıklı bölü-
münün;

a) (1.1) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.1. 6183 sayılı Kanunun 6322 ve 6456 sayılı Kanunlarla değişik geçici 8 inci mad-

desinde “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuru-
luşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi ikti-
sadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları
ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları,
büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun
kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat
bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç du-
yulanlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında de-
ğerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluştu-
rulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü
alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın
alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belir-
tilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren
borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor
duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına
giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil)
taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
hükmü yer almaktadır.”

b) (1.2) numaralı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu hükme göre, 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin 6322 sayılı Kanunla

değişmeden önceki metninde yer verilen ve 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2006
tarihinden itibaren özel bütçeli kamu idaresine dönüşen katma bütçeli kamu idarelerinin,
1/1/2006 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında değerlen-
dirilmesi gerekmektedir.”

Tebliğ olunur.
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11/9/2013 
ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Eylül 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28762 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

46 KALEM MUTELİF FİLİTRE VE 2 KALEM KOMATSU YEDEĞİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. 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  : elimakikmal@eli.gov.tr  

2 - İhale konusu malın a) 

 

İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 46 Kalem Mutelif Filitre Alımı 125187 13-1604 23.09.2013 -14.00 90 Gün 

2- 2 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 125191 13-1605 24.09.2013-14.00 180 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 

Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7642/1-1 
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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT 

FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 2 ADET İTİCİ TİP YATAY 

SANTRİFÜJ VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/24885 

1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet İki Kademeli İtici Tip Yatay Santrifüj ve 

Donanımları Açık İhale usulüyle satın alınacaktır. 

2 - Bu ihaleye yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek 

üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir. 

3 - Teşekkülün 

a) Adı ve Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   06010 

Keçiören/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 294 20 00 - 294 21 14 

0 312 294 22 45 - 0 312 229 21 32 

c) Elektronik Posta Adresi : aerten@etimaden.gov.tr 

4 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet İki Kademeli İtici Tip Yatay Santrifüj ve 

Donanımları 

b) Teslim Yeri : CFR/CPT İstanbul 

5 - Geçici Teminat : Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat 

vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize 

bakınız.). Geçici teminat teklif edilen para cinsinden 

(ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka 

Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. 

6 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   06010 

Keçiören/Ankara 

b) Tarih ve Saati : 02/10/2013; 11.00 (yerel saat) 

7 - a) İhale Dokümanı Satın alınabilecek ve Görülebilecek Yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı Adres: Ayvalı 

Mah. Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok. No: 1/A    06010 Keçiören/Ankara 

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 - 0 312 229 21 32 

- www.etimaden.gov.tr 

b) İhale Doküman Bedeli: 55,-USD veya 45,- EURO veya 110,-TL. 

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları: 

Yurtdışı İstekli Temsilcileri için; 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı 

Yurtdışı İstekliler için; 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı 

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen 

hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı 

maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin 

edebileceklerdir. 

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 02/10/2013 tarih, saat 11.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 11.00’de Satınalma Dairesi Başkanlığında 

hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay 

bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.) 

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin 

edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir. 

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya 

tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 7640/1-1 

—— • —— 
VİDALI KOŞUM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/124244 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 720 adet Vidalı Koşum Takımı, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 01/10/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

01/10/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7583/1-1 

—— • —— 
A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE ALT YAPI  

İNŞAATLARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

 ANKARA 

1 - Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşi kapsamında; Yol, Temiz Su, Yağmursuyu, 

Kanalizasyon, Elektrik, Telekom Şebekelerinin yapılması ile Kazı ve nakli işleri yaptırılacaktır. 

2 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. Km Sincan adresinde faaliyet gösteren 

Bölge Müdürlüğünden 500.00 TL (Beşyüz Türk Lirası KDV dahil) karşılığı temin edilebilir. 

3 - İhale evraklarının, 04.10.2013 tarihinde, en geç saat 10.00’a kadar Bölge Müdürlüğü 

binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

4 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

5 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü Tel: 0 312 267 00 00 /117 (Pbx 7 hat)  

Fax: 0 312 267 00 09    Web: aosb.org.tr 7641/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SEAŞ SOMA TERMİK SANTRALİNE AİT 1. VE 2. 

ÜNİTELER 165 MW SKODA (K165-136) MARKA BUHAR TÜRBİNLERİNİN YÜKSEK 

BASINÇ, ORTA BASINÇ KISIMLARI, TÜRBİN BUHAR GİRİŞ VE ÇIKIŞ BORULARI VE 

TÜRBİN BUHAR GİRİŞ KONTROL VALFLERİNİN, TÜRBİN GÖVDE ISITMA VE VALF 

ISITMA HATLARININ HER TÜRLÜ İŞÇİLİK VE MALZEME FİRMAYA AİT OLMAK 

ÜZERE SÖKÜLEBİLİR YASTIK TİP İZOLASYONLA KAPLANMASI VEYA İÇİ BOŞ 

TERMOSERAMİK KÜRECİKLERDEN OLUŞAN ISI YALITIM MALZEMESİYLE 

KOMBİNE EDİLMİŞ İZOLASYONLA KAPLANMASI VE YANGIN GECİKTİRİCİ 

KORUMA KATMANI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 

SEAŞ Soma Termik Santraline ait 1. ve 2. üniteler 165 MW SKODA (K165-136) marka 

buhar türbinlerinin yüksek basınç, orta basınç kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve 

türbin buhar giriş kontrol valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarının her türlü işçilik 

ve malzeme firmaya ait olmak üzere sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması veya içi boş 

termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım malzemesiyle kombine edilmiş izolasyonla 

kaplanması ve yangın geciktirici koruma katmanı yapılması hizmeti açık ihale usulü ile kapalı 

zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

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

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : SEAŞ Soma Termik Santraline ait 1. ve 2. üniteler 165 

MW SKODA (K165-136) marka buhar türbinlerinin 

yüksek basınç, orta basınç kısımları, türbin buhar giriş 

ve çıkış boruları ve türbin buhar giriş kontrol valflerinin, 

türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarının her türlü 

işçilik ve malzeme firmaya ait olmak üzere sökülebilir 

yastık tip izolasyonla kaplanması veya içi boş 

termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım 

malzemesiyle kombine edilmiş izolasyonla kaplanması 

ve yangın geciktirici koruma katmanı yapılması hizmet 

alımı ----------1 Adet 

b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

d) Dos. No : 30.5 SEAS 13/119        2013/123541 

3 - İhalenin 

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

İhale Salonu.  

b) Tarihi ve Saati : 27.09.2013 Cuma günü saat 10:30 

c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü 
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4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 75,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 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 

göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 27.09.2013 Cuma günü saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

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

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - 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.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120(Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.  

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - TEKLİFÇİLER kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak tanıtan 

kitap, katalog, broşür, cd, vs. gibi tanıtıcı belge yada belgeler ile izolasyon işleminin nasıl ve ne 

şekilde yapılacağı ve izolasyonun test ve kontrollerinin yapılma yöntemini açıklayan ayrıntılı 

bilgileri sunacaklardır. 

10 - TEKLİFÇİLER yastık tip izolasyonda kullanılacak izolasyon malzemeleri ve 

kumaşların numuneleri ile bu malzemeler kullanılarak hazırlanmış, her bir kat izolasyon için ayrı 

yastık numunesini veya içi boş termoseramik küreciklerden oluşan ısı izolasyonda kullanılacak 

izolasyon malzemeleri ile bu malzemeler kullanılarak hazırlanmış, içi boş termoseramik 

küreciklerden hazırlanarak kombine edilmiş izolasyon numunesini teklifle birlikte vereceklerdir. 

Numuneleri vermeyen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır. Numunesi komisyon tarafından 

yetersiz görülen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır. 

11 - TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve 

kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbini sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması işi 

yaptıklarına dair referansları veya yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, 

ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbininin içi boş termoseramik küreciklerden oluşan 

kombine edilmiş izolasyon kaplama malzemesi ile izolasyonu işi yaptıklarına dair referansları 

sunacaklardır. 

12 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır.  7634/1-1 
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EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE 

TAŞINMASI İLE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSLERİ’NİN YAPIMI 

VE İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALESİ 

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Başkanlığından: 

1. Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik Meclisinin 24.01.2013 tarih, 2013/04 sayılı 

kararı ile Birlik Encümenine verilen yetki doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. 

maddesi ile 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ve 15. madde 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve 

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. maddesi (e) bendi gereğince üzerinde 

sınırlı ayni hak tesis etmek suretiyle, “Edirne Katı Atık Yönetim Birliği, Katı Atıkların 

Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin Yapımı ve İşletilmesi için 

İmtiyaz Hakkı verilmesi İşi İhalesi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) Maddesi 

çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.  

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, mülkiyeti Edirne Katı Atık 

Yönetim Birliği’ne ait olan Edirne Merkez, Hıdırağa Köyü, Yukarı Ova Mevkii, E17D04D1C 

pafta, 1445 parsel sayılı 105.263,23 m2 alan üzerinde Teknik Şartname’de ayrıntıları belirtilen 

şekilde, her türlü maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak olan Entegre Katı 

Atık Yönetimi Tesisleri’nin inşaası ile bunların, imtiyaz süresince her türlü kar ve zararı 

Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım onarım ve 

yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her türlü 

borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar. 

3. İdare tarafından İş’in tahmin edilen bedeli 25.376.828,80 (yirmi beş milyon üç yüz 

yetmiş altı bin sekiz yüz yirmi sekiz lira, seksen kuruş) TL’dir. 

4. İstekliler İdarece öngörülen tahmin edilen bedelin % 3’ü 761.304,86 TL (yedi yüz 

altmış bir bin üç yüz dört lira, seksen altı kuruş) kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir. 

5. İhale 25.09.2013 Çarşamba günü saat 14:00’de Edirne Belediyesi, Hafızağa Konağı 2. 

katında AB Uluslararası İlişkiler Bürosu, Meydan Mah. Hastane Sk. No: 11 EDİRNE adresinde, 

Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde; “Edirne 

Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çavuşbey Mah. Saraçhane Mevkii, No: 1 EDİRNE” 

adresindeki Edirne Katı Atık Yönetim Birliği -Yazı İşleri Birimi’nde ücretsiz olarak görülebilir ve 

KDV dahil 2.000 TL (iki bin Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, Teklif dosyalarını en geç 25.09.2013 Çarşamba günü, 

saat: 13:30’a kadar; “Edirne Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çavuşbey Mah. Saraçhane 

Mevkii, No: 1 EDİRNE” adresinde bulunan Edirne Katı Atık Yönetim Birliği-Yazı İşleri Birimi’ne 

sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekir. 

8. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Kanuni ikametgah adresini gösterir belge, 

b) Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası 

ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 

c) 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, 
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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, 

d) 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, 

e) İdari Şartname’nin 12.1, 12.2, 12.3 Maddeleri'nde sayılan durumlarda olunmadığına 

ilişkin taahhütname, 

f) İdari Şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

g) İdari Şartname’de belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik Muhasebesine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

i) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili 

takvim yılında temin edilecek belgeler, 

j) İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.  

k) İdari şartnamenin 22. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin 

Alt Yükleniciye yaptırılmayı düşündüğü işlerin listesi, 

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun İş 

Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 

m) İstekli tüzel kişilik ise; çevre ve katı atık tesisleri kurma ve işletme konularına da yer 

verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi, 

n) Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk 

Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu 

Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması 

kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay 

işleminden muaf olacaktır.) 

o) Teknik Şartnamenin 8. bölümünde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin 

tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının 

öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış 

olduğu dokümanlar, 

p) Tüm İhale Dökümanlarının her sayfasının imzalı ve kaşeli suretleri, 

r) İdari Şartname’de belirtilmiş olan banka referans mektubu ile ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden alınacak teyit yazısı, 

s) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-7'e uygun İş 

Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması 

halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi 10.5.2. 

maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim 

ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve 

sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan 

şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.) 
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t) İdari Şartname’de istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi, 

Gerekmektedir. 

8.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 10.1. maddesinin (c) ve (d) 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 (s) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8.3. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar 

toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret 

Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi madde 10.5.2. de 

belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı 

bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile 

değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; 

adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri 

zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki 

mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz, 

8.4. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

8.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : 

a) İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, 

istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi 

isteklilerin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları 

halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi 

isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul 

edilecektir.) 

b) İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin) TL 

olduğunu gösterir belge, 

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

a) İsteklinin yada teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referanslarının 

verilmesi zorunludur. 

b) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalışmakta olan 

anahtar teknik personel istenmektedir.  

1 (bir) Çevre Mühendisi ............ Katı Atık Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) Makine Mühendisi ….... en az 3 (üç) yıl deneyimli  

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited 

şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, 

yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan 

unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

c) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile 

istenmektedir. İhaleye katılacak istekli, bünyesinde İş’in devamı süresinde aşağıda özellikleri 

verilen meslek gruplarına ait elemanları bulundurmak zorundadır. Konu ile ilgili taahhütnamenin 

İdari Şartname Eki’nde öngörüldüğü biçimde verilmesi gerekmektedir. 
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Teknik personel listesi:  

2 (iki) Çevre Mühendisi ........................................... en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) Makine Mühendisi ........................................ en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) Elektrik Mühendisi ....................................... en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) İnşaat Mühendisi ................................. ........ en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu ................ en az 3 (üç) yıl deneyimli 

1 (bir) Ziraat Mühendisi ……………………………… en az 3 (üç) yıl deneyimli 

d) İş Deneyim Belgeleri; 

Son 10 (on) yıl içerisinde; Katı atık toplama ve taşıma işinde en az 10.000.000,00 (on 

milyon) TL/yıl istihkak yapmış ve en az 250 (iki yüz elli) ton/gün katı atık düzenli depolama 

tesisi işletmiş ve 50 (elli) ton/gün kapasiteli ambalaj atıklarını ayırma tesisi, biyogaz üretimi ve 

kompostlaştırma tesislerini içeren bir adet inşaatı yapmış, devreye almış, işletmiş olmak.  

9. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk 

Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir. 

10. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son teklif verme tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teklif mektubu 

açılmadan iade edilecektir. 

13. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi doğrultusunda İhale Komisyonu 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

14. İlan olunur. 7425/1-1 

—— • —— 
20.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/123162 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 

İstasyon Caddesi No: 1 PK.: 58030-SİVAS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108        0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Demirciköy İstasyonu teslimi 10.000 m3, Gelemen 

İstasyonu teslimi 10.000 m3 olmak üzere toplam 20.000 m3 balast satın alınması işi.  

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 03/10/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7609/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

ACİL AFET EĞİTİM VE SİMÜLASYON MERKEZİ YAZILIM VE 

DONANIM ALIMI İHALESİ 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek 

Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası’ndan (IBRD) bir ikraz (İkraz No 7717-TU) sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü Acil Afet 

Eğitim ve Simülasyon Merkezi Yazılım Ve Donanım Alımı işi sonucu oluşacak sözleşme 

kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır. 

2. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ uygun teklif sahiplerini, aşağıda detayları sunulan malların tedarikinin 

gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi 

İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemi ile hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 

tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. Bahsi geçen tedarik işi 2(iki) ihale paketi bazında 

yapılacaktır. 

Söz konusu mallar; 

 

İhale Paket No Malzeme İsmi Adet 

Lot 1 Acil Afet Eğitim Ve Simülasyon Merkezi Donanım Alımı  

G.1.1. Hasta Simülasyon Manken Seti   2 

G.1.2. Bilgisayar Destekli Çocuk Hasta Simülatörü Manken Seti   3 

G.1.3. Travma (Yaralanma) Simülasyon Maketi (Mankeni) Alımı   2 

G.1.4. Zorlu Hava Yolu Maketi (Mankeni) Alımı 10 

G.1.5. Yaralı Makyaj Kiti alımı 10 

Lot 2 Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi Yazılım Alımı  

G.2.1. Acil Durum ve Afetlerde Olay Yeri Yönetimi Simülasyon 

Yazılım Programı Alımı 
  1 

 

3. Her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş, detayları 

ise ihale dokümanında verilmiştir. Teklif verenlerin teklif verdikleri pakette istenen şartların 

tamamını sağlamaları gerekmektedir. Bu teklifte belirtilen ihale paketlerinden biri ya da daha 

fazlası için teklif verilebilir. Bu durumda aşağıdaki 4. Madde hükümlerine göre değerlendirme 

yapılacaktır. 

i. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık (2010-2011-2012*) cirolarının aritmetik ortalaması bu 

ihale kapsamında teklif edilen her bir ihale paketine ait aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlardan 

az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM 

veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve gerekmesi halinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu 

dönemin son günündeki TC Merkez Bankası Döviz Satış kurundan Türk Lirasına çevrilecektir.) 

* Son 3 yıl ihalenin çıkıldığı yıla göre uygun olduğu şekilde düzenlenecektir. 
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İhale Paket No: 

Son 3 Yıllık Ciroların Aritmetik Ortalamaları için Teklif Veren 

Firmalardan İstenen Asgari Miktarlar (TL) 

Lot 1 1.100.000 TL   (son 3 yılın ortalaması) 

Lot 2    170.000 TL   (son 3 yılın ortalaması) 

 

ii. Teklif sahibinin son beş (5) yılda teklif verilen Lot 1 için en az 6 simülasyon mankeni 

ve Lot 2 için ise benzer bir yazılım tedarik işini yapmış olduğunu referans mektupları ve önceki iş 

bitirme belgeleri ile tevsik etmesi gerekmektedir. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan 

kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir.(Son beş yıl, teklif verilen yılın 

bir önceki yılından başlamak üzere geriye olan beş yıldır.) 

iii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. (Bölüm1 - 

Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 2.3) 

iv. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi içeren beyanname (teklif veren tarafından hazırlanacaktır) verecektir. Teklif 

Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline neden olabilecektir. 

4. İlgilenen firmalar, bir veya birden çok ihale paketi için teklif verebilirler. Her bir paket 

için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları İhale Dokümanında 

belirtildiği şekilde ayrı ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi pakete ait olduğu, ihale referans 

numarası ve ihale paket numarası yazılarak belirtilecektir. İdare, teklifleri, 8. maddede belirtilen 

yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 1. ihale paketinden 

başlayarak açacaktır. Değerlendirme aşamasında, en düşük geçerli teklifi veren ve ihale 

dokümanlarında yazılı asgari yeterlik şartlarını sağlayan firma ihaleyi kazanacaktır. 

Bir isteklinin birden fazla ihale paketine teklif vermesi mümkün olmakla birlikte, bu 

tekliflerin en düşük teklifler olması durumunda, bahsi geçen ihale paketlerinin bir ya da daha 

fazlasını kazanabilmesi için ihale dokümanında söz konusu her bir paket için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının kümülatifinin sağlaması zorunludur. 

İdare, bu ihale kapsamındaki paketlerin tümünü birlikte değerlendirecek ve söz konusu 

paketler için asgari yeterlilik şartlarının kümülatifini sağlayan ve İdare için değerlendirilmiş en 

düşük toplam maliyeti oluşturan geçerli teklif kombinasyonunu belirleyerek ihaleleri 

sonuçlandıracaktır. 

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale 

belgelerini bu adreste inceleyebilirler: İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak 

için aşağıdaki adrese başvurulabilir. 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Mithat Paşa Caddesi No: 3 B. Blok Zemin Kat Ankara/Türkiye 

Telefon : +90 312 585 13 15 

Faks : +90 312 434 35 85 

Web : www.acilafet.gov.tr 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak tüm ihale 

paketlerini içeren ihale belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu 

meblağı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası, Ankara 

Şubesindeki 350121014-4 numaralı (IBAN # TR420000100100000350121014) hesabına banka 

transferi yoluyla veya Saymanlık veznesine (Konur 2 sok No:37 Kat:1 Bakanlıklar, ANKARA) 

yatırarak satın alabilirler. Bu ücret geri ödenmez. 
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7. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 21/10/2013 tarihinden itibaren 90 takvim günü 
süreyle geçerli olacaktır. Teklif sahipleri teklif verdikleri her bir ihale paketi için aşağıda 
belirtilen miktardan az olmamak üzere bir geçici teminatla birlikte yukarıda 5. Maddede belirtilen 
adrese 21/10/2013 tarihi, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. 

8. 

İHALE PAKET NO: 
Teklif Veren Firmalardan İstenen Asgari Geçici  

Teminat Mektubu Miktarları (TL) 
Lot 1 21.000,00 TL 
Lot 2   3.300,00 TL 

9. Teklifler 21/10/2013 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı-Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü-Mithat Paşa Caddesi No: 3 B. Blok Zemin Kat Sıhhiye/Ankara adresinde saat 
10:15’te katılmak isteyen teklif sahibi firmaların temsilcileri huzurunda açılacaktır. 

10. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 

Not: Bu ilan metni Genel Müdürlüğümüz Sitesinde ihale tarihine kadar yayımlanacaktır. 
 7631/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYON PROJESİ KAPSAMINDA MANİSA - 

BANDIRMA İSTASYONLARI ARASINA 49 E1 RAYDAN MAMUL, 1/9 EĞİMLİ  
39 ADET BASİT VE 2 ADET ÇAPRAZ (İNGİLİZ) MAKAS İLE 2 ADET  

ÇAPRAZ TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/121855 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : kom3@outlook.com. 
Şartnamenin Görülebileceği  
internet adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon Projesi 

Kapsamında Manisa – Bandırma İstasyonları Arasına 49 E1 Raydan Mamul, 1/9 Eğimli 39 Adet 
Basit ve 2 Adet Çapraz (İngiliz) Makas ile 2 Adet Çapraz Takımı Satın Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak 
suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 
ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 02.10.2013 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7565/1-1 
—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
İdaremizce, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Muratbey 

köyü, 801, 804, 805, 821, 822, 823 no.lu parseller ile 793, 824, 825, 935, 936, 1720 no.lu 
parsellerin Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen; 18/06/2013 tarihinden itibaren 
yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 18/09/2013 olarak belirlenmiştir. 

Taşınmazların satışına ilişkin ihaleler İlan Metninin 5. Maddesi ve İhale Şartnamelerinin 
ilgili hükümlerine istinaden İdaremizce iptal edilmiştir. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 /585 84 53    Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 
 7669/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mustafa Hasanoğlu Vakfı 
VAKFEDENLER: Cemal Musaoğlu, Fatma Hasanoğlu, Hüseyin Haluk Hasanoğlu, 

Mehmet Emin Hasanoğlu 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2013 tarihinde tavzih edilen 28/05/2013 
tarih ve E.2012/560, K.2013/363 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İnsanımızın maddi-manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin 
yaygınlaşması ve geliştirilmesini esas alarak, her yaştaki insanın, özellikle eğitimin her 
kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmeleri için her türlü eğitim müesseseleri açmak, 
barınmaları ile maddi ve manevi gelişimleri destekleyici faaliyetlerde bulunmak, insani ve aile 
değerlerini korumak ve yaşatmak; özellikle çocuk ve gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlaklı, 
kültürlü, eğitimli, çevreye saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı ve meslek sahibi olarak 
yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer 
fert olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde 
çalışmaktır.Her yaştaki ihtiyaçlı insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, özürlü ve engelliler 
ile korunmaya muhtaç kimseler ve koruma altındaki çocuk ve gençler için tesisler açmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocaüveys Mah. Pafta 441, Ada 
2071, Parsel 14 numaralarında kayıtlı 46.81 m2, 4 katlı kargir apartman ve 1.500 TL nakit para 

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Yazıcı, Cemal Musaoğlu, Ali Çep, Hüseyin Haluk 
Hasanoğlu, Mehmet Hasanoğlu. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 
tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Suffa Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7594/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 03/06/2013 tarih ve 283 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2013 tarih ve 1450 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46137 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” 11/09/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere İlanen duyurulur. 7632/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 07/06/2013 tarih ve 309 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2013 tarih ve 1449 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46725 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” 11/09/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere İlanen duyurulur. 7633/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 6/6/2013 gün ve 989/2073 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 15/8/2013 gün ve 2169/4767 sayılı kararı onaylanan 61720/Ek 1 Nolu 
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
 
Ada / Parsel       Mevkii  
2104/34 Orman Çiftliği 
7254/1 Orman Çiftliği 
7254/8 Orman Çiftliği 
Yoldan yeşilden ihdas  7656/1-1 

————— 
Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, imarın 43107 ada 1 parseli ve 43258 ada 1 parseli, 

Belediye Encümenimizin 13/6/2013 gün ve 1031/2217 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Encümeninin 4/7/2013 gün ve 1853/3952 sayılı kararları ile onaylanan 84138/Ek15 
Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 7657/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Vatan Yapı denetim Ltd.Şti. 

ile ilgili ilanda hem kuruluş ortağı hem de denetim elemanı olarak sorumlu tutulan Atilla 

KESTANLIOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8266, Oda 

Sicil No: 13035) sadece kuruluş ortağı olarak sorumlu tutulması, denetim elemanı olarak sorumlu 

tutulan İhsan ALIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10955, Oda Sicil No: 

12485), kuruluş ortağı olarak sorumlu tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilanının 

yapılması 02.09.2013 tarihli ve 7281 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

 7613/1/1-1 

————— 
Alsel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Karaman ili, Merkez ilçesi, 946 ada, 9 parsel üzerindeki 730025 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8190 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 

1295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alsel Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Abdulkadir EKİCİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:22984, Oda Sicil No:32324), sorumlu denetim elemanları Ali KORAŞLI (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19875, Oda Sicil No:27590), Fatih GÜRPINAR 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3369, Oda Sicil No:11969), Ali YILMAZ 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3535, Oda Sicil No: 5978), Süleyman 

ÜNÜVAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85059) ve Mustafa Ziya 

YAVUZ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20303) 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 02.09.2013 tarihli ve 7282 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/2/1-1 

————— 
M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 30MII pafta, 1715 ada, 9 parsel üzerindeki 103710 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 

190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Türker İbrahim DİKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2216, 

Oda Sicil No:23594), sorumlu denetim elemanları Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4710, Oda Sicil No:19495) ve Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve 

28301 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 02.09.2013 tarihli ve 7283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Heron Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Edirne ili, Keşan ilçesi, 6 pafta, 215 ada, 34 parsel üzerindeki 850289 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4677 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 

1598 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Heron Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Enis YÖRÜKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:21724, Oda Sicil No:40396), sorumlu denetim elemanları Halil Melih ÜNLÜ (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18431, Oda Sicil No:16775), Yücel Korkut ÜLGÜR (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15817, Oda Sicil No:6948) ve Ulaş MAVİŞ’in 

(İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:15835613226) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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 02.09.2013 tarihli ve 7284 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/4/1-1 

————— 
D&K Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 708 ada, 26 parsel üzerindeki 725995 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinin 

2. fıkrasında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2., 3. ve 5. fıkralarında, 5. 

maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde, 4. fıkrasının (ç), (e) ve (l) 

bentlerinde, 6. maddesinin 1., 4. ve 5. fıkralarında, 7. maddesinin 1. fıkrasında, 9. maddesinin 1., 

3. ve 5. fıkralarında, 15. maddesinin 3. fıkrasında, 16. maddesinin 6. ve 10 fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6812 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 

1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip D&K Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Ahmet Serhat DOĞAN  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78818), 

Mustafa KAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66761) sorumlu 

denetim elemanları Necdet ÇINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8434, Oda 

Sicil No:6517), Dursun YAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:16329, Oda Sicil No:18389), Tayfun ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:16977, Oda Sicil No:24346), Bekir Cihan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17005, Oda Sicil No:28269), Cihan OBAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:89888) ve Selim Burkay VAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:92388) 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 02.09.2013 tarihli ve 7285 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/5/1-1 

————— 
Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Karabağlar ilçesi, 42384 ada, 1 parsel üzerindeki 648456 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 

555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Vedat Beycan APAYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9634, 
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Oda Sicil No:8038) ve Murat FİDANLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:57622) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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 02.09.2013 tarihli ve 7286 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/6/1-1 

————— 
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Tire ilçesi, 1189 ada, 326 parsel üzerindeki 542427 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 08.01.2012 tarihli 28167 sayılı ve 

05.04.2012 tarihli 28255 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 475 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2013 tarihli 

ve 7287 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/7/1-1 

————— 
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Tire ilçesi, 1356 ada, 8 parsel üzerindeki 563616 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 02.09.2013 tarihli ve 7287 

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 02.09.2013 tarihli ve 7288 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/8/1-1 



11 Eylül 2013 – Sayı : 28762 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Tire ilçesi, 1349 ada, 3 parsel üzerindeki 547873 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 02.09.2013 tarihli ve 7287 

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 02.09.2013 tarihli ve 7289 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/9/1-1 

————— 
Yeni Sakarya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Akyazı ilçesi, 19I2B pafta, 57 ada, 1125 parsel üzerindeki 741895 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18874-26609 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 836 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Sakarya Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Behçet AKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:13816, Oda Sicil No: 12059), Orhan ULUSAKARYA (İnşaat Mühendisi., Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5319, Oda Sicil No:41688) ve Hasan Basri BAKAN’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35495) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 9 (dokuz) ay 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 02.09.2013 tarihli ve 7290 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/10/1-1 

————— 
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 21L4A pafta, 304 ada, 274 parsel üzerindeki, 142787 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Adnan YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2845, Oda 

Sicil No:34318) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli ve 

28177 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 
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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 02.09.2013 tarihli ve 7291 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/11/1-1 

————— 
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ve Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 7.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 33190-35286, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim 

İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet 

Faiz AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5125, Oda Sicil No:15925), 

Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6510, Oda Sicil 

No:12027), Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 256, Oda Sicil No: 

5962), Murtaza ERGEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4067, 

Oda Sicil No:15518), Yüksel SUBAŞI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 9520, Oda Sicil No:13638) ve Hakan İNAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 60061) 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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 

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 02.09.2013 tarihli ve 7292 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/12/1-1 

————— 
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 417 ada, 4 parsel üzerindeki, 108095 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:1357, Oda Sicil No:18207) ve Hakan İNAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:60061) 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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 

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 02.09.2013 tarihli ve 7293 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7634 ada, 8 parsel üzerindeki, C Blok 170740 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6.maddesinde  

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7294 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/14/1-1 

————— 
Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.  ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 855 ada, 1 parsel üzerindeki, 215987 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 47337-49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.  ile sorumlu denetim 

elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:1357, Oda Sicil No:18207), İsmet AKKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9818, Oda Sicil No:18357) ve Hüseyin TALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 61417) 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, 

Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7295 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/15/1-1 

————— 
Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, 850 ada, 2 parsel üzerindeki, 203006 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (d), (g) fıkraları ile 6. maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40694-42900 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 387 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akademi Yapı Denetim Mühendislik 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim eleman Mehmet YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
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Denetçi No: 7503, Oda Sicil No:16274) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.‘nin  yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 

tarihli ve 28454 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 02.09.2013 tarihli ve 7296 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/16/1-1 

————— 
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7624 ada, 8 parsel üzerindeki, A Blok 174085 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6.maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7297 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/17/1-1 

————— 
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7624 ada, 8 parsel üzerindeki, B Blok 174089 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6.maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7298 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7624 ada, 8 parsel üzerindeki, C Blok 174090 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6.maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7299 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/19/1-1 

————— 
Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 97 ada, 5 parsel üzerindeki, 258874 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 40694-42900 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 387 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Şükrü TAYLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 5313, Oda Sicil No:8475), Mehmet YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7503, Oda Sicil No:16274) ve Mevlüt ÇETİN’in (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5246, Oda Sicil No:15021) 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, 

Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.‘nin  yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 

tarihli ve 28454 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 02.09.2013 tarihli ve 7300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/20/1-1 

————— 
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2621 ada, 10 parsel üzerindeki 235969 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9108, Oda Sicil 
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No: 3004), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, 

Oda Sicil No: 23051) ve Feray YAĞCI (COŞGUNARSLAN) ’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:52600) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 

(dokuz) ay 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, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı, 

25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan, 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 02.09.2013 tarihli ve 7301 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/21/1-1 

————— 
Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.  ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7801 ada, 13 parsel üzerindeki, B Blok 179150 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya  Ticaret Odasına 

kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 

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 02.09.2013 tarihli ve 7302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/22/1-1 

————— 
Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7801 ada, 13 parsel üzerindeki, C Blok 179152 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya  Ticaret Odasına 

kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 

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 
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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 02.09.2013 tarihli ve 7303 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/23/1-1 

————— 
Astepe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7801 ada, 13 parsel üzerindeki, D Blok 179154 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46484-48673 Ticaret Sicil No ile Antalya  Ticaret Odasına 

kayıtlı 482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Astepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 

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 02.09.2013 tarihli ve 7304 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/24/1-1 

————— 
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, 1447 ada, 7 parsel üzerindeki, 140594 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 33190-35286, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay 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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 

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 02.09.2013 tarihli ve 7305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/25/1-1 

————— 
Batı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Belediyesi, 772 ada, 1 parsel üzerindeki 280871 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12372 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret 
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Odasına kayıtlı 488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

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 

02.09.2013 tarihli ve 7306 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/26/1-1 

————— 
Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, 555 ada, 9 parsel üzerindeki, 106000 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3.maddesi ve 2. maddesinin (a) fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 6982 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 24 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mustafa ÜRE’nin 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 731, Oda Sicil No:16352) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.02.2010 tarihli ve 27492 

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 02.09.2013 tarihli ve 7307 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/27/1-1 

————— 
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 20.L.1C pafta, 521 ada, 38 parsel üzerindeki, 244748 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Adnan YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2845, Oda 

Sicil No:34318) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli ve 

28177 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 02.09.2013 tarihli ve 7308 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 37 pafta, 429 ada, 166 parsel üzerindeki, 213582 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a) ve (e) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına 

kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:2845, Oda Sicil No:34318) ve sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli ve 

28177 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 02.09.2013 tarihli ve 7309 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/29/1-1 

————— 
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 101 ada, 378 parsel üzerindeki, 75450 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e) fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Adnan YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2845, Oda Sicil 

No:34318) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli ve 

28177 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 02.09.2013 tarihli ve 7310 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/30/1-1 

————— 
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 35 pafta, 463 ada, 19 parsel üzerindeki, 117768 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Adnan YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2845, Oda 

Sicil No:34318) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 
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Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli ve 

28177 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 02.09.2013 tarihli ve 7311 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/31/1-1 

————— 
Kastamonu İklim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Cünürye Mahallesi, B Blok, 148 ada, 95 parsel üzerindeki 

838303 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), 

(f), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4368 Ticaret Sicil No ile 

Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1062 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu 

İklim Yapı Denetim Ltd. Şti. kuruluş ortağı veya yetkilisi Celaleddin Bekir HARIKÇI (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68888), Necati ÇOBAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21022, Oda Sicil No: 10773) sorumlu denetim elemanları 

Müjgan BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4662, Oda Sicil 

No:16026), Sezgin GÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18583, 

Oda Sicil No:49647) ve Yalçın CİLBİRCİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:78194)  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 02.09.2013 tarihli ve 7312 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/32/1-1 

————— 
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7634 ada, 8 parsel üzerindeki, D Blok 266223 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında ve 

6.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. 

Şti.‘nin. denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7313 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/33/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 9169 ada, 2 parsel üzerindeki 243717 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında ve 6. maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7314 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/34/1-1 

————— 
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 12167 ada, 1 parsel üzerindeki, A Blok 191645 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında ve 6. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. 

Şti.‘nin. denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

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 02.09.2013 tarihli ve 7315 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/35/1-1 

————— 
Askule Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Serik İlçesi, Boğazkent Belediyesi, 22 ada, 3 parsel üzerindeki, A-B-D-E 

Blok 554057 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) 

fıkrası, 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrası (b) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. 

Şti.  ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ramazan GENÇ’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:6638, Oda Sicil No:18770) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 
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Askule Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 

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 02.09.2013 tarihli ve 7316 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/36/1-1 

————— 
Askule Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Serik İlçesi, Boğazkent Belediyesi, 22 ada, 3 parsel üzerindeki, C Blok 

554724 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) 

fıkrası, 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrası (b) 

bendindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ramazan GENÇ’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:6638, Oda Sicil No:18770) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 

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 02.09.2013 tarihli ve 7317 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/37/1-1 

————— 
Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına 

kayıtlı 1175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Murat KIRŞAN (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 70734), Ali KUTLUAY (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 62105) sorumlu denetim 

elemanları Coşkun PINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9607, 

Oda Sicil No:33789), Taner İDİKAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14772, 

Oda Sicil No: 4363), Ali Osman KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) ve Nazmi TEKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 20143, Oda Sicil No: 6853) 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, 
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Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.08.2012 tarihli 28388 sayılı ve 

07.10.2012 tarihli 28434 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 1175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1175 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2013 tarihli 

ve 7318 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/38/1-1 

————— 
Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt İli, Merkez ilçesi, 391 ada, 5 parsel üzerindeki 738372 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1175 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat 

KIRŞAN (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70734), Ali 

KUTLUAY (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 62105) sorumlu denetim elemanı Taner İDİKAT’ın 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14772, Oda Sicil No: 4363), Ali Osman 

KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 

19792) ve Nazmi TEKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20143, 

Oda Sicil No: 6853) 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, 

Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.09.2013 tarihli ve 7318 

sayılı Makam Oluru 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 02.09.2013 tarihli ve 7319 Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/39/1-1 

————— 
Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt İli, Merkez ilçesi, 404 ada, 11 parsel üzerindeki 679743 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 3240  Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1175 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti. kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Murat KIRŞAN (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70734), Ali 

KUTLUAY (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 62105) sorumlu denetim elemanı Taner İDİKAT’ın 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14772, Oda Sicil No: 4363)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, 
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Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.09.2013 tarihli ve 7318 

sayılı Makam Oluru 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 02.09.2013 tarihli ve 7320 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/40/1-1 

————— 
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 19 pafta, 87 ada, 215 parsel üzerindeki 735015 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Sariye BÜLBÜL’ün  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 12841, Oda Sicil No: 40045) 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, 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 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 02.09.2013 tarihli ve 7321 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/41/1-1 

————— 
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Germencik İlçesi, 19 pafta, 77 ada, 11 parsel üzerindeki 54357 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın 

Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. 

Ltd. Şti ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Soner ÇETİN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 889, Oda Sicil No: 10220), Orhan ARSLAN (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2457, Oda Sicil No: 13352), Mehmet 

Yalçın YAŞAN (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda 

Sicil No: 7033) ve Halil ERKUL’un (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 250, Oda Sicil No: 10549) 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 02.09.2013 tarihli ve 7322 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/42/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.  ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muş İli, Merkez İlçesi, 94 ada, 88 parsel üzerindeki 709178 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g), (ı) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Ali EROL ( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36479), Yusuf ASLAN ( İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1583, Oda Sicil No: 22373), sorumlu denetim 

elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, 

Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, 

Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2470, Oda Sicil No: 55633) 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 02.09.2013 tarihli ve 7323 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/43/1-1 

————— 
Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Elmalı İlçesi, 478 ada, 1 parsel üzerindeki, A-B-C Blok 81100 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında  

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile 

sorumlu denetim elemanları Mehmet KADIGİL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1309, Oda Sicil No:7473), Mehmet ÖZMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 1808, Oda Sicil No:16125) ve Mustafa BAĞIR’ın (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5447, Oda Sicil No: 8361) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 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, 

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937 

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 02.09.2013 tarihli ve 7324 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/44/1-1 

————— 
Batı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Belediyesi, 720 ada, 4 parsel üzerindeki 280873 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12372 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret 

Odasına kayıtlı 488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

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 

02.09.2013 tarihli ve 7325 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7613/45/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/123982 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Denizli/Merkez 

Adresi 

Pamukkale Üniversitesi 

Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı Kınıklı/Denizli 

Tel-Faks 0258 296 21 40-0258 296 23 26 

Posta Kodu 20070 E-Mail yapiisleri@pau.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HÜR-BİL İnşaat ve Ticaret Limited 

Şirketi 
 

Adresi 
OSTİM Sanayi Sitesi Ahievran Caddesi 

No: 23/31-F Yenimahalle/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
OSTİM V.D. 464 005 55 74  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
108686  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7670/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/7327 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı /Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 Yanyol Üzeri Soğanlık 

Kartal/İstanbul  
Tel-Faks 0 216 377 82 83 - 0 216 309 02 37 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 
Kani Tezcan 

Adresi 

Velimeşe Kasabası İstasyon 

Mahallesi İstasyon Caddesi Nu:15 

Tekirdağ 

Velimeşe Kasabası İstasyon 

Mahallesi İstasyon Caddesi Nu:15 

Tekirdağ 

T.C. Kimlik No.  15101679796 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8420054169  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorlu Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3609  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7643/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5084 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti

Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5157 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması

Hakkında Karar
2013/5285 Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri

Hakkında Karar
2013/5286 Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2013/5302 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32)

— 2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
— Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine

2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2013/56)

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri: A Sıra No: 5)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


