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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5359
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 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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Ekim 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28801



2/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5359 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

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

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

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 : 2013/5454
Bazı yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadroları ile idari kadrolarda

düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2013 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                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                   E. BAYRAKTAR                                H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   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

30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5454 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan
ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 2 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı
cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.

MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli
(4) sayılı cetvellerde yer alan tutulan ve boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvel-
lerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Kararın;
a) 2 nci maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            23 Ekim 2013

       69471265-305-9020

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Zenica Üniversitesi’nde düzenlenecek törene katılmak üzere; 24 Ekim 2013 tarihinde

Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  23 Ekim 2013

     68244839-140.03-284-606

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/10/2013 tarihli ve 69471265-305-9020 sayılı yazınız.

            Zenica Üniversitesi’nde düzenlenecek törene katılmak üzere, 24 Ekim 2013 tarihinde

Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer

canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayo-

luyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların,

yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her

türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri

ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri,

maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli

madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde

kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,

b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan

uluslararası taşımaları,

c) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yö-

netmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu

ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve

kuruluşlarını,

ç) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) adına yapılan, ancak si-

lahlı kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler

tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik,

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk

Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

c) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin

refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanuna dayanılarak,

b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu
ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa An-

laşmasını,
b) Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen

eşyanın teslim edileceği işletmeyi,
c) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi: ADR Bölüm 9.1.3’te belirlenen ve

taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilen ku-
ruluş tarafından verilen belgeyi,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
d) Boşaltan: Paketli veya dökme olarak taşınan tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya kon-

teynerlerden boşaltan işletmeleri,
e) Çok bölmeli gaz konteyneri: Bir bağlantı elemanıyla birbirine bağlanan ve sabit bir

yüzeye tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,
f) Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank kon-

teynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük veya
küçük bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

g) Gaz: ADR Bölüm 2.2.2.1.2’de ifade edilen maddeleri,
ğ) Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma senedini im-

zalayan kişiyi,
h) IMDG Kod: Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınmasına ilişkin uluslararası kodu,
ı) İstiap haddi/Taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat

standardında belirtilen en çok yük ağırlığı ve hizmetli sayısını,
i) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bu-

lunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel
kişileri,

j) Kanun: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,
k) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bo-

zulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve
istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı
malzemeden imal edilmiş kabı,

l) Meskun mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, toplu işyeri veya sanayi bölgeleri gibi insanların
topluca yaşadıkları alanları ve bu alanların bitiminden 500 metreye kadar olan mesafeyi,

m) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,
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n) Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de
dahil olmak üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere
hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini, etiketlerini de-
ğiştiren işletmeleri,

o) Patlayıcı madde: ADR Bölüm 2.2.1’de ifade edilen maddeleri,
ö) Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi: Tank konteyner, taşınabilir tank ya da

tankerlerin, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmeci-
leri,

p) Taşıma evrakı: ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından
düzenlenmiş belgeyi,

r) Taşıma irsaliyesi: Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya
birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

s) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2
yetki belgesi sahiplerini,

ş) Taşınabilir basınçlı ekipman: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31/12/2012
tarihli ve 28514  4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekip-
manlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nde tanımlanan kapları,

t) Taşıt (Araç): Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mev-
zuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla
olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çe-
kici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel
donanımı bulunan diğer taşıtları,

u) Tehlike etiketi: Tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin, sı-
nıf, tehlike derecesi ve muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekillerin yer
aldığı etiketi,

ü) Tehlikeli madde (Tehlikeli yük): ADR Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği
Tablo A’da yer alan maddeleri,

v) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm
1.8.3’te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek ki-
şiyi,

y) Turuncu plaka: ADR Bölüm 5.3.2.2’de tanımlanan özellikteki plakaları,
z) Tüplü gaz tankeri: Birbirine manifoltlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş

450 litreden fazla kapasiteli tanklardan oluşan bir aracı,
aa) UN numarası: ADR Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımla-

yan dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasını,
bb) Yazılı talimat: ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşıyıcı tarafından sürücüye

verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak ted-
birler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

cc) Yetkilendirilmiş kuruluş: TSE ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona
sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesini müteakip bir yıl içerisinde yetki
kapsamında TSE ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ak-
redite edilen kuruluşu,
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çç) Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj,

konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yük-

leyen işletmeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar

MADDE 5 – (1) Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR

hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden

ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A ve Bölüm 3.3’te belirtilen taşınması yasaklanan tehlikeli

maddeler taşınamaz.

(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleye-

bilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını

ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri

almak zorundadırlar.

(4) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalan-

dırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(5) Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plaka-

ların kullanılması zorunludur.

Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek

ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki

belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

(2) Kendi faaliyetleri ile ilgili olarak özmal araçlarıyla ticari olmayan taşıma yapacak

kamu kurum ve kuruluşlarının; tehlikeli madde taşımaları için bu Yönetmeliğe uymak kaydı

ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında herhangi bir yetki belgesine sahip olmaları ge-

rekmez.

(3) Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında

faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşı-

nabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa baş-

vurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet Belgesinin düzenlen-

mesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Taşıt uygunluk belgesi ve izin alma zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri ile

kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli

madde ve eşyaları taşıyabilmek için söz konusu tabloda belirtilen ilgili veya yetkili mercilerden

izin almak zorundadırlar. Söz konusu izinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli

olacak şekilde düzenlenir.
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(2) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli maddelerin taşınmasında
kullanılacak taşıtlar (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU) ADR Bölüm 9’da belirtilen hü-
kümlere uygun olması gerekir. Söz konusu taşıtların, Türkiye’deki ilk muayenesinde, Bakanlık
veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşça verilmiş Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uy-
gunluk Belgesi) ile belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Bakanlık, ADR Bölüm 9’da tanımlanan taşıtların, dönemsel teknik muayenelerinin
yapılması ve bunun sonucunda ADR Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına
yönelik olarak ayrı bir düzenleme yapar.

Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası alma zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve ulus-

lararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı
Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler
MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması

zorunludur:
a) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı,
b) ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eği-

tim Sertifikası (SRC5),
c) Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi

veya pasaport),
ç) ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere

hazırlanan yazılı talimat,
d) Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu

Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
e) Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi,
f) ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu

Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fo-
tokopisi,

g) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Hak, Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Gönderenin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun

bir biçimde teslim etmek zorundadır. Ayrıca gönderen;
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca

yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış bir şekilde taşın-

masını sağlamakla,
c) Taşımacıya ADR Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde hazırlanmış yazılı talimatı ve ta-

şıma için gerekli olan; taşıma evrakı, izinler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri
vermekle,

ç) Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,
d) Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,
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e) Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar,

tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyner, tank konteynerler ve taşınabilir tanklar gibi araçlar

ile büyük veya küçük konteynerlerinde uygun olarak işaretlenmiş, etiketlenmiş olmasını ve

boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,

f) İzlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermekle,

g) ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Paketleyenin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Paketleyen ADR’nin;

a) Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,

b) Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mev-

zuatına ve kurallarına,

c) 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallarına,

uymakla yükümlüdür.

Yükleyenin yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Yükleyen;

a) Tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması ha-

linde taşıta yüklemekle,

b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya ve-

rirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle,

c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini

hasar giderilene kadar yüklememekle,

ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara

uymakla,

d) Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretleri ve etiketlerin bu-

lunmasını ve bulundurulmasını sağlamakla,

e) Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaret-

leri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamakla,

f) Paketleri yüklerken, araç içinde var olan diğer yükleri de göz önüne alarak, birlikte

yükleme yasaklarına ve ayrıca besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutul-

ması kurallarına uymakla,

g) Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve

eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmekle,

ğ) ADR Bölüm 3.4’e göre sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli maddelere ilişkin

muafiyetler kapsamında taşıma yapılıyorsa; paketlerin üzerine sınırlı miktar etiketi ve UN

numarasını bulundurmakla,

h) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağla-

mak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini ibraz etmekle,

ı) Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık

ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip

cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemekle,
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i) Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme
emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamakla,

j) ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Dolduranın yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Dolduran;
a) Dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz ve taşımaya

uygun olmasını sağlamakla,
b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, mua-

yene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,
c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta uygunluk belgesi

bulunan tanklara dolum yapmakla,
ç) Dolum esnasında birlikte yükleme kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını (doldurma derecesi) ve

azami dolum hacim oranını geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapak bölümlerinin sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşınması için hazırlarken, turuncu ikaz levhalarının, plakaların

ya da etiketlerin tank, taşıt, tank konteyner, büyük ve küçük konteynerlerin yanı sıra tehlikeli
madde paketlerinin de üzerine kurallara uygun bir biçimde takılmasını sağlamakla,

ğ) Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışık-
landırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,

h) ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Taşımacının yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Taşımacı;
a) Taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine

uygun olduğunu kontrol etmekle,
b) Taşıma için gerekli olan tüm belgelerin taşıtta eksiksiz ve doğru olarak bulunmasını

sağlamakla,
c) Taşıtlarda, mobil tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da

eksik ekipman olmadığını kontrol etmekle,
ç) Tanker, mobil tank, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyneri, hareketli tank ve

tank konteynerlerin test, muayene ve kontrol sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmekle,
d) Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamakla,
e) Tehlike etiketlerinin ve işaretlerinin taşıtların üstüne takılmasını sağlamakla,
f) Araç sürücüsü için yazılı talimatlarda belirtilmiş olan teçhizatların araçta bulunmasını

sağlamakla,
g) Taşıma belgeleri ve beraberinde bulunması gereken belgeleri incelemek ve taşıt, kon-

teyner ve yükün bunlara uygun olmasını sağlamakla,
ğ) Tankerlerin ADR’de tanımlanmış olan amaçların dışında kullanılmasını önlemekle,
h) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını ve anlamasını ve gerektiği şekilde uy-

gulayabilmesini sağlamakla,
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ı) Taşınan madde ile ilgili varsa miktar sınırlamalarına uymakla,

i) Taşınan tehlikeli maddenin özelliğine uygun ve geçerli Tehlikeli Mal Taşımacılığı

Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip sürücüleri istihdam

etmekle,

j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine göre

hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,

k) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit

ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamakla,

l) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik

güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu

ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine

getirildiği takdirde devam ettirmekle,

m) Yüke uygun olan tank veya konteynerlerin kullanılmasını sağlamakla,

n) Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş ya-

kılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma

özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade

etmemekle,

o) ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler;

a) Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,

b) Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,

c) Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta

binmemekle,

ç) Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde

ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım

çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamakla,

d) Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu

kapalı tutmakla,

e) Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundur-

makla,

f) Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha

ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların

üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,

g) Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,

ğ) Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, ta-

şıma yapmamakla,

h) Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıt-

ları, doldurma ve boşaltma süresi dışında, meskûn mahallerde park etmemekle,

ı) Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,
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i) Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde
yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,

j) Dolumu kendisi yapıyorsa 13 üncü maddede belirtilen yükümlülükleri üstlenmekle,
k) Tankların kullanımı, motorun çalıştırılması ve özel sınıf veya maddelere ilişkin ek

gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymakla,
l) Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,
m) Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk

durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırı-
lamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak
gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,

n) Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,
o) Tünel, tüp geçit ve köprü geçişlerinde trafiğin durması halinde, ikaz ışıklarını yak-

mak, taşıtın ön ve arkasındaki taşıtlarla olan güvenlik mesafesine dikkat etmek ve motoru ka-
patmakla,

ö) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma
işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,

yükümlüdürler.
Alıcının yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Alıcı;
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle,
b) Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal

temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra
aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltma, temizleme, zehirden arındırma
gibi işlerde diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin
alınmasını sağlamakla,

c) Konteyner kullanılması durumunda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edil-
mesi halinde, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle,

ç) Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve
boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,

d) Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,
açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine
sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etme-
mekle,

e) ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Boşaltanın yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Boşaltan;
a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank veya araç bilgileri ile sevkiyat belgele-

rinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle,
b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma

işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle,
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen olumsuz bir durumun tespiti halinde, gerekli

önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle,
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ç) Tank, taşıt ve konteynerin boşaltılması sırasında;
1) Boşaltma işlemi esnasında tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli

artıklardan arındırılmasını sağlamakla,
2) Vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını hemen sağlamakla.
d) Taşımayı gerçekleştiren taşıt veya konteynerin ADR’de öngörülen temizleme ve arın-

dırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla,
e) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen boşaltılmış, temiz-

lenmiş, arındırılmış olması durumunda, ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike işaretlerini kon-
teynerin üzerinden kaldırmakla,

f) Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık
ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemekle,

g) Paket, tank, taşıt veya konteynerin boşaltılması sırasında diğer üçüncü kişilerden
hizmet alınması durumunda, bu işlemi gerçekleştiren kişiler tarafından boşaltma öncesinde,
sırasında ve sonrasında ADR gereklerine uygun tedbirlerin alındığını kontrol etmekle,

ğ) ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi;
a) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ADR’nin

ilgili hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,
b) Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR

hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,
c) Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temiz-

lenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,
ç) Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,
d) ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet ve Özel İzin Verilecek Haller

Muafiyet ve özel izin verilecek haller
MADDE 19 – (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığına ilişkin ola-

rak aşağıda belirtilen esaslar dahilinde; ADR ve bu Yönetmelik hükümlerinin bir kısmıyla ilgili
muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

a) Teknik gelişmeler nedeniyle taşınmasının ADR ve bu Yönetmelik kapsamı dışına çı-
karılması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak, bir tehlikeli maddenin taşınmasının talep
edilmesi,

b) Gelişmiş teknolojilerle üretilen ve tehlikeli madde özelliği ihtiva eden yeni ürünlerin,
UN numarası alma ve ADR’nin ilgili bölümüne dâhil edilme sürecinde, güvenlik tedbirleri
alınmak suretiyle taşınmasının talep edilmesi.

(2) Muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi, güvenlik danışmanı tara-
fından hazırlanmış tehlikeli madde taşınması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini
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içeren bir raporu ibraz etmek zorundadır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen du-
rumlarda, güvenlik danışmanı tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler
de belirtilir ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanır. Bakanlık
başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

(3) Bakanlık tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir ürün için ta-
nınan muafiyet, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan
ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir.
Ancak, Bakanlık bu sürenin uzatılmasını talep edenlerden, söz konusu muafiyetin ADR’ye ek-
lenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul
gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak bu beş yıllık süreye ilave olarak en
çok bir yıllık ek süre verebilir.

(4) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda,
ilgili ve yetkili mercilerin talebi üzerine, ADR ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak
muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

(5) ADR Bölüm 1.1.3, Bölüm 3.4 ve Bölüm 3.5 kapsamında karayoluyla yapılacak teh-
likeli madde taşımacılığında ADR’de belirtilen hükümler uygulanır, ayrıca Bakanlık izni
aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Araçlar İçin İzlenecek Güzergâhlar ve Park Yerleri

Güzergâhlar ve park yerleri
MADDE 20 – (1) Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergâhlar ve park yerleri;
a) Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünce,
b) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde ulaşım koordinasyon mer-

kezlerince,
c) İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe trafik komisyonlarınca,
ç) Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca,
tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar

Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar
MADDE 21 – (1) Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra aşağıdaki hüküm-

lere de uyulması zorunludur.
a) Patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtların, Türk boğazları bölgesindeki köprü ve tüp

geçitlerden geçişlerine, ilgili valiliklerce, Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alı-
narak belirlenen usul ve esaslar dâhilinde izin verilir.

b) Karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin, ADR’ye uygun olarak
belirlenmesi ve işaretlenmesi Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılır. Karayolları üzerindeki
tünellerden tehlikeli madde taşıyan araçların geçişlerine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından
belirlenir.

c) Karayolu üzerindeki tünel geçişlerinde, bir taşıtta birden fazla farklı sınıfta tehlikeli
madde taşınıyor ise, bu tehlikeli maddelerden en yüksek tünel sınırlama koduna sahip tehlikeli
madde sınıfının tünel kodu dikkate alınır.
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ç) Patlayıcı madde taşıyan taşıtların otoyol, çevreyolu, devlet yolu veya yetkili merciiler
tarafından belirlenmiş güzergâhlar dışında meskûn mahaller içerisinde seyretmesine izin ve-
rilmez. Bu taşıtların; meskûn mahaller içerisindeki boşaltma noktalarına gitmesine trafik polisi
veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir.

d) Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde te-
mizlenmemiş taşıtların meskûn mahallerde yükleme ve boşaltma süreleri hariç 20 nci maddede
belirtilen park yerleri dışındaki alanlara park etmeleri yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim yetkisi ve kullanımı
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine

tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, 655 sayılı Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 28 inci maddesine göre bu Yönetmelik ile yetkilendirilen kurum veya kuruluş per-
soneli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.

(3) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar Kanun, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu
Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kullanırlar.

(4) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar
MADDE 23 – (1) Bakanlık, Valilikler (kolluk kuvvetleri), Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığının sınır kapılarındaki birimleri ve Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta
birimleri bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle görevli
ve yetkilidirler.

(2) Denetim yapmakla görevlendirilenler; Kanun, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu
Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmekle ve
denetimler sırasında tespit ettikleri kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdür-
ler.

(3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili merci-
lere bildirir.

(4) Denetimle görevlendirilecek personelde en az lise veya dengi okul mezunu olma
şartı aranır.

(5) Bakanlık denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ADR Bölüm 1.8 ve ilgili AB
mevzuatını dikkate alarak düzenler.

Yol kenarı denetimi
MADDE 24 – (1) Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, trafikte seyreden taşıtların

kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında
tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimini yapar. Tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimleri
ayrıca; 23 üncü maddede belirtilen kurumlardan karayolunda denetim yapma yetkisi bulunan
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup personel tarafından da yapılır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

MADDE 25 – (1) İdari para cezası karar tutanağı ve ihlal tespit tutanağı düzenlemeye
yetkili ve görevli personel aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli,
b) Trafik polisi,
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli,
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan Gümrük Muhafaza

ve Gümrük Muayene Memurları ile bunların amirleri,
d) Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıtaları.
Tutanakların düzenlenmesi

MADDE 26 – (1) Kanunda, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yö-
netmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, 25 inci maddede belirtilen personel ta-
rafından, “Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı” ve/veya “655 sayılı
KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı” ile “İhlal Tespit Tutanağı” düzenlenir.

(2) Tutanaklar; uyarma ile ilgili olanlar için “İhlal Tespit Tutanağı”, para cezaları için
“Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı” ve/veya “655 sayılı KHK İdari
Para Cezası Karar Tutanağı” olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları
yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı
basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak,

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya
bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine
imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak,
d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında"

yazarak kayıt koymak,
e) Tutanakları bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşa düzenlendiği andan itibaren kırk se-

kiz saat içerisinde teslim etmek.
(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar; tutanaklarla ilgili olarak

aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
a) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü

içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâ-
hının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bu-
lunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

b) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Yaptırımlar

İdari para cezası

MADDE 28 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere Kanunun

26 ncı maddesinin (b) bendine göre beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır ve söz ko-

nusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin

verilmez.

(2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, Ka-

nunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre beşyüz Türk Lirası idari para cezası

uygulanır.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücülere, Kanunun 26 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre ikiyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(4) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının

(b) bendine göre;

a) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye, bin Türk Lirası,

b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye bin Türk Lirası,

taşıyıcıya beşyüz Türk Lirası ve taşıt üzerindeki işaretleme eksiklikleri için sürücüye yüz Türk

Lirası,

c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre “Faaliyet Belgesi” almadan faaliyette bulunan

gerçek veya tüzel kişilere, bin Türk Lirası,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden göndericiye, beş-

yüz Türk Lirası,

d) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden; gönderene iki-

yüzelli Türk Lirası, taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk Lirası,

e) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden taşımacıya bin

Türk Lirası,

f) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden sürücüye elli Türk

Lirası,

g) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket eden taşımacıya beşyüz

Türk Lirası,

ğ) 33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştır-

mayan işletmelere bin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(5) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak

üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen

yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlar

MADDE 29 – (1) Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, 28 inci maddede belir-

tilen idari para cezası, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına, Ka-

nunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idari müeyyide-

lerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Uyarmalar
MADDE 30 – (1) Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit

edilen; gönderen, taşımacı, alıcı, yükleyen, paketleyen, boşaltan, dolduran, taşıt sürücüsü ve
tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerine ilişkin olarak;

a) 10 uncu maddeye aykırı hareket eden gönderene, maddede ihlal ettiği her bir bent
için 3 uyarma,

b) 11 inci maddeye aykırı hareket eden paketleyene, maddede ihlal ettiği her bir bent
için 3 uyarma,

c) 12 nci maddeye aykırı hareket eden yükleyene, maddede ihlal ettiği her bir bent için
3 uyarma,

ç) 13 üncü maddeye aykırı hareket eden doldurana, maddede ihlal ettiği her bir bent
için 3 uyarma,

d) 14 üncü maddeye aykırı hareket eden taşımacıya, maddede ihlal ettiği her bir bent
için 3 uyarma,

e) 15 inci maddeye aykırı hareket eden sürücüye, maddede ihlal ettiği her bir bent için
2 uyarma,

f) 16 ncı maddeye aykırı hareket eden alıcıya, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3
uyarma,

g) 17 nci maddeye aykırı hareket eden boşaltana, maddede ihlal ettiği her bir bent için
3 uyarma,

ğ) 18 inci maddeye aykırı hareket eden tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisine,
maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

verilir.
(2) Uyarmaların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa

yazılı başvuruda bulunarak, verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için her uyarmaya yet-
mişdokuz Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bu-
nu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek
paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.

(3) Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre kaldırılmayan uyarmaların toplam sayısı elliye ulaşanların
faaliyetleri 31 inci maddeye göre durdurulur. Yapılan bütün faaliyet durdurma işlemleri, faaliyet
durdurma işleminin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Faaliyet durdurma
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına

göre kaldırılmayan uyarmaların toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin,
yükleyenlerin, dolduranların, boşaltanların, alıcıların ve tank-konteyner/taşınabilir tank işlet-
mecilerinin faaliyetleri, Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren
en geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre faaliyeti durdurulanlar, faaliyet durdurma işle-
minin kesinleşmesinden sonra ödemede bulunmak istemeleri halinde, her uyarma için iki katı
ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.

24 Ekim 2013 – Sayı : 28801                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre kaldırıl-
mayan uyarmaların toplam sayısı elliye ulaşan sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikası
(SRC5) en geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır. Bu durumdaki sürü-
cülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde,
söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.

ONUNCU BÖLÜM
Yetkilendirme, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve

Uygulamadan Sorumlu Kurumlar
Yetkilendirme
MADDE 32 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,

hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, Bakanlığın bu Yönetmelik
kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere; kamu kurum/kuruluşlarını, üniversiteleri,
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Ka-
nunu kapsamına giren birlik ve odalar ile TÜRKAK tarafından TSE ISO/IEC 17020 standar-
dına göre muayene kuruluşu olarak akredite edilen ve Bakanlık tarafından tasnif kuruluşu ola-
rak yetkilendirilen ve yetkilendirildikleri Birleşmiş Milletlerin ilgili örgütleri tarafından ilan
edilen kuruluşları yetkilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleş-
mede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl
en fazla 5 yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin sonunda yenilenebilir.

c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda bir-
den fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.

ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Ba-
kanlık tarafından onaylanır.

d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenleme-
lere uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde
her türlü denetimi yapar.

e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenle-
melere uymaması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kal-
dırmaz.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin,

ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam
etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Tehlikeli mad-
de güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili
hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Eğitim
MADDE 34 – (1) Tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli olan eğitimler, 3/9/2004

tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki
Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği ile Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.
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Uygulamadan sorumlu kurumlar ve sorumlu oldukları alanlar
MADDE 35 – (1) ADR’de yer alan ancak Bakanlık dışında diğer kamu kurum ve ku-

ruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanında olan tehlikeli maddelerle ilgili olarak düzenle-
meden veya uygulamadan sorumlu diğer kurumlar, ilgili tarafların görüşleri alındıktan sonra
Bakanlıkça belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sigorta yaptırma zorunluluğu
MADDE 36 – (1) Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli

Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.
Sigortasız taşıma yapılamayacağı
MADDE 37 – (1) Taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm taşıtlar için Teh-

likeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan yetki belgesi
sahipleri, tehlikeli madde taşımacılığı yapamaz.

(2) Denetimler sırasında birinci fıkrada belirtilen sigortanın yapılmadığı tespit edilirse,
taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına en yakın yerleşim noktasına kadar izin
verilir.

Güncelleme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslar-

arası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.
İstatistik
MADDE 39 – (1) Bakanlık, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin

tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin istatistikler oluşturur.
(2) Taşımacılık yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını Bakanlıkça belirlenen usule

göre göndermek zorundadır.
Uzaktan takip
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve

diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde karayoluyla
taşınmasını sağlamak ve bu taşıtların karışabileceği muhtemel kazalara erken müdahale ede-
bilmek, patlayıcı madde trafiğini takip edebilmek ve patlayıcının kaçağa çıkarılmasını önlemek
amacıyla, gerektiğinde uzaktan takip sisteminin kullanılması zorunlu kılınabilir.

Diğer hükümler
MADDE 41 – (1) Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde

kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demir yolunu kullanması halinde;
taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli
madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin

yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline
tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıt-
lardan;

a) 2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar,
b) 1996-2005 model taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar,
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c) 1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar,
ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilen-

dirdiği kurum/kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almak zorundadırlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak taşıt uygunluk belgesi almayan ta-

şıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.
Mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mev-

zuata göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan Sınıf 2 gazların karayo-
luyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri, ara
muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanım-
lanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bun-
ların kullanımlarına müsaade edilir.

Faaliyet belgesinin aranması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6 ncı maddenin 3 üçüncü fıkrasında yer alan gerçek veya

tüzel kişilerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 1/9/2014 tarihine kadar aranmaz. Bu tarihten
sonra Faaliyet Belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmez.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 33 üncü maddede yer alan tehlikeli madde güvenlik danış-

manı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu
1/9/2014 tarihine kadar aranmaz.

Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tü-

nellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi
31/12/2014 tarihine kadar tamamlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teh-

likeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Ekim 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28801 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/56 

Karar No : 2013/377 

Mahkememizin 26/06/2013 tarih, 2012/56 esas 2013/377 karar sayılı kararı ile; 

Gholamreza ve Sona oğlu, 1961 D.lu sanık FARHAD HAGHİGHAT POUR hakkında, 5683 saylı 

Kanuna aykırılık suçundan 2.000 TL idari para cezası ile cezalandırmasına karar verildiği, Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan ise sanığın Beraatine karar verilmiş olup 

sanığın gıyabında verilen karar tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle Katılan sanık Yakup GÜRAKAR'a tebliğine ve kararın 

Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 

 8558 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/17761 

Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

Suç T. : 25.05.2007 

Sanık : Erdal YILDIZ: Mehmet, Hatice oğlu, 1971 D.lu, Gündoğdu Mah. 

Keşkülceler Sok. No: 10 Merkez/Eskişehir adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 16/06/2009 gün ve 2008/556 E. 2009/580 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 05/06/2012 

gün ve 11/2010/39210 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 8611/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU POMPASININ İMALİ, 

TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 3. Ünitesinde kullanılmak üzere 

1(bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu Pompasının Teknik Şartname Esaslarına Göre 

İmali, Teslimi ve Montajı işi 

İhale Kayıt Numarası : 2013/150992 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu 

Pompası - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : Temin edilecek pompanın İşletme Müdürlüğümüze 

firma tarafından getirilmesi, eski pompanın 

demontajı, yerine yeni pompanın montajı, çalışır 

vaziyette teslim edilme ve deneme işletme süresi, 

toplam en fazla 300 takvim günü olacak, firmalar 

işin süresini tekliflerinde mutlaka belirtecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 14.11.2013, saat 15:00 

4 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 14.11.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası veya döviz bazında fiyat vereceklerdir. Teklif 

edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat 

verilecektir. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 8691/1-1 
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KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel,10 parsel, 12 

parsel, 13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ekli avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul 

etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu 

projelere uygun olarak da Belediye Hizmet Binasının önündeki alanın altındaki yere (Belediye 

Hizmet binası altındaki otopark hariç) 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında 

3.Bodrum katın tamamı Belediyemizde kalmak üzere, geriye kalan otopark alanının 30 yıl süreli 

işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale 

edilmesidir. 

İhale Tarih ve Saati : 07.11.2013   11:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Encümen 

Toplantı Salonu 

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094   Faxs: (0212) 413 12 86 

İlgili kişi/ E-Posta : Fatih KARADENİZ fkaradeniz (%zeytinburnu.bel.tr 

İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) 

Son teklif verme tarih ve saati : 07.11.2013 Saat:11.00 

Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü 

AÇIKLAMA 

1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 6.412.500,00 + KDV 

2) Geçici teminat %3 : ¨ 1192.375,00 

3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 

5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil)     

¨ 1.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨ 2.000,00 + KDV 

olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ( 15.yıl dâhil) ¨ 2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. 

yılın sonuna kadar ( 30.yıl dahil) ¨ 4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri 

ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 

6) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı 

gereklidir. 

7) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili 

Meslek Odası belgesi vermesi; 

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya 

benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki 

esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

8) İmza Sirkülerini Vermesi 

a)  Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 
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c)  Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı 

sureti, 

9) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 

10) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge 

ibraz etmesi gereklidir. 

11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨ 192.375,00'den az olamaz. 

12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale 

tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

13) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 

14) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 

çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

16) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 8684/1-1 

—— • —— 

2. EL, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA ve 

Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı 

Kaynaşlı/DÜZCE adresinde bulunan 2. El, hurda ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların açık 

artırma ile satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 17 KASIM 2013 Tarihinde Saat 13.30 ile 18.00 arasında Türk Kızılayı Cad. 

No:1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Yemekhanesinde 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1.000,00 TL’ye (1.000,00 dahil) kadar olan araçlar için 250,00 TL, 

1.000,01 TL - 5.000,00 TL (5.000,00 dahil) arasında olan araçlar için 750,00 TL, 5.000,01 TL -

20.000,00 TL (20.000,00 dahil) arasında olan araçlar için 1.500,00 TL ve 20.000,01 TL üzerinde 

olan araçlar için 5.000,00 TL teminat bedeli yatırılacaktır. 

4 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ 

DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “Ataç 1 Sok. No: 32 

Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘‘Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa 

Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Türk Kızılayı Cad. 

No:1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Destek Hizmetleri 

Müdür Yardımcılığı’ndan temin edilebilir. 

5 - İdari Şartname ve araç listesi internet Web sitemiz olan 

www.kizilay.org.tr./ihale ilanları adresinde görülebilir. 

6 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 8689/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07/01/2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/149623 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No:139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

4.500 m Tekirdağ - Malkara - M. Ereğlisi - Çorlu, İstanbul - Silivri’de Karotlu Linyit Sondajı, 

2.500 m Tekirdağ - Malkara - M. Ereğlisi - Çorlu, İstanbul - Silivri’de Kırıntılı Linyit Sondajı, 

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 7.000 Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, 

en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj 

makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet 

makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 

olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe 

başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili 

olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 150 

(yüzelli) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(KL Blok Kat: 2) 

b) Tarihi ve saati : 07/11/2013 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8613/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 56,64,-TL. ile en çok 1.983.807,61,-TL. arasında değişen; 

30/10/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00,-TL., en çok 

100.000,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, filmaşin, muhtelif oto 

parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, karton, Kamyon hurdası, 

tomruk, odun ve rulo sac v.s. 37 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans 

Salonu, Muallimköy Girişi Gebze - KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 31/10/2013 tarihinde 

saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8614/1-1 
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6 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET ALIMI YOLUYLA 

İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

6 adet 154 kV. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi 

ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/148869 

1 - Teşekkülün : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

BATMAN 

a) Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 488 2150408- 488 2150412 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TMİ/14.16-1 Grubunda yer alan BİSMİL TM, ÇAĞ-

ÇAĞ TM, ERGANİ ÇİM TM, ETİFOSFAT, PS-3 

TM VE ŞIRNAK TM Trafo Merkezlerinin (Bakım 

ve Güvenlik Hariç) İşletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

BATMAN 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 05/11/2013 Salı günü saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu. 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat 

Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde 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 (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
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onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların 

(Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı 

Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
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deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir. 

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Batı Raman 

Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman 

almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 

nolu hesabına 500,00,-TL (Beşyüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 510,00,-TL (BeşyüzonTL) dir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 8619/1-1 
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TMİ/14.10-1 ve TMİ/14.10-2 GRUBUNDA YER ALAN 8 ADET 154 KV İLETİM TRAFO 

MERKEZİNİN 3 ŞAHISLARA (BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) 

İŞLETTİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt Numarası : 2013/151013 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 226 P.K. 133 

Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0362 266 81 40 – 0362 266 52 49 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 10grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

     niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı -154 kV. TMİ/14.10-1- (Artovaçim-

Erbaa-Kelkit Havza-Köklüce), TMİ/14.10-2-(Kavak 

OSB-Ladik-Sinop-Vezirköprü) Grubunda yer alan 8 

Adet 154 kV. Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik 

hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik 

Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda 

hizmet alımı yolu ile yapılması. 

3 - İhalenin/Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe 

Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.10.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartname’nin 7.1. maddesinin (a) ve 

(b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır.” 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler, 

İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
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üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

4.2.3.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

4.2.3.2. Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 
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İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 360,00 Türk Lirası doküman 

bedelini VAKIFBANK/SAMSUN IBAN TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 no’lu banka 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 226 P.K. 133 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/ 

SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8685/1-1 
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TMİ/14.10-3 ve TMİ/14.10-4 GRUBUNDA YER ALAN 9 ADET 154 KV İLETİM TRAFO 

MERKEZİNİN 3 ŞAHISLARA (BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) 

İŞLETTİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt Numarası : 2013/151021 

1 - İdarenin 

a) adresi : İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 226 P.K. 133 Kutlukent 

Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0362 266 81 40 – 0362 266 52 49 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 10grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

     niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı - 154 kV. TMİ/14.10-3 - (Gölköy-

Samsun 3-Ünye-Ordu),TMİ/14.10-4-(Amasya Çorum 

2-Sungurlu OSB-Yenidere Havza-Çorum 1) Grubunda 

yer alan 9 Adet 154 kV. Trafo Merkezinin bakım ve 

güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin 

Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri 

doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması. 

3 - İhalenin / Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 04/11/2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe 

Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.10.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartname’nin 7.1. maddesinin (a) ve 

(b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır.” 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler, 

İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

4.2.3.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

4.2.3.2. Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 
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İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 360,00 Türk Lirası doküman 

bedelini VAKIFBANK/SAMSUN IBAN TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 no’lu banka 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 226 P.K. 133 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/ 

SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8686/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ŞİRKET ÖNSEÇİM İLANI 

Hizmete açılmış, İzmir Çevreyolu, Niğde-Pozantı, İstanbul-Ankara ve Gaziantep-

Şanlıurfa Otoyolları üzerinde yer alan sırasıyla aşağıda yerleri ve adları verilen, 

1. İzmir Çevreyolu Km: 34+564’deki Bayraklı C Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift taraflı) 

ve bu tesise bağlı olarak Km: 41+065’deki Karşıyaka D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (tek taraflı), 

2. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 298+500’deki Niğde B Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift 

taraflı), 

3. Gerede-Ankara Otoyolu Km: 59+000’daki Çamlıdere D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift 

taraflı), 

4. İstanbul-Ankara Otoyolu Km: 112+600’deki Sapanca (Derbent) (D) Tipi Otoyol 

Hizmet Tesisi (çift taraflı),  

5. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 359+500’deki Pozantı (kuzey) ve Km: 361+200’deki 

Pozantı (güney) B Tipi Otoyol Hizmet Tesisleri, 

6. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 330+000’daki Başmakçı B Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift 

taraflı), 

7. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 340+050’deki Kırkgeçit D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (tek 

taraflı), 

8. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Km: 106+300’deki Şanlıurfa B Tipi Otoyol Hizmet Tesisi 

(çift taraflı)’nin 

Projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi, İşletme Süresince Gayri Safi Hasıla 

Üzerinden İDARE’ye Yıllık Pay Ödenmesi ve Görev Süresi Sonunda İDARE’ye Bedelsiz ve 

Kullanılabilir Durumda Devredilmesi İşleri için 3465 sayılı kanun ve bu kanuna ait 93/4186 sayılı 

Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre ve 4047 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca 3996 sayılı 

Kanun’un 12. madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle ayrı ayrı görevlendirmeler 

yapılacaktır. 

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için önseçim yapılacaktır. Önseçime, 

özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri müracaat 

edebilecektir.  

Söz konusu işlerin görevlendirilmesine ilgi duyan şirketlerin Karayolları Genel 

Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak temin edecekleri önseçim 

şartnamesinin ekindeki formları doldurarak 19/11/2013 günü mesai saati sonuna kadar 

Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir. 

Yapılacak önseçim sonucunda yeterli görülen ve davet mektubu gönderilen şirketler teklif 

belgelerini (Teklif Verme Şartnamesi, Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname, Otoyol Hizmet 

Tesisleri Bakım ve İşletme El Kitabı, Otoyol Hizmet Tesisleri Bakım ve İşletme Şartnamesi, 

Ardışık Tesisler İtinereri ile Planlar) 3.000,00.- TL. (Üçbin Türk Lirası) karşılığında Karayolları 

Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan alacaktır. 

İlgilenenlere duyurulur. 8538/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 

(c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından 

yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 Sistem Programcısı 2 Programcı ve 

1 Çözümleyici alınacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

I.I. - GENEL ŞARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) 2012-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 

almış olmak, 

c) İngilizce dil bilgisi olarak en az D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi 

veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, 

yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde 

İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, 

İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya 

IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) 

düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir. 

I.II.- ÖZEL ŞARTLAR 

SİSTEM PROGRAMCISI (BİLTİR Merkezi) 

- Makina Mühendisliği mezunu 

- CAD /CAM Robotics konularında Yüksek Lisans yapan  

- Bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik analiz programlarını kullanan 

- CNC tezgahlarını ve Endüsriyel robotları programlayabilen. 

- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak. 

- En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak  

PROGRAMCI (Web Geliştirici) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

- Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak 

- CSS3 ile HTML5 ve duyarlı tasarım (responsive design) konularında bilgili olmak; 

tasarımdan HTML ve CSS'e aktarım yapabilmek 

- İçerik Yönetim Sistemleri konusunda bilgili olmak (tercihen Drupal ve Wordpress 

konularında) 

- Veritabanı sistemleri konusunda bilgili olmak (tercihen PostgreSQL ve MySQL konularında) 

- Web Geliştirme Çatıları ile Programlama (tercihen PHP) Teknolojileri/Metodolojileri 

konularında bilgili olmak 

- Unix/Linux işletim sistemleri konusunda bilgili olmak 

ÇÖZÜMLEYİCİ (Ağ Destek Uzmanı) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 

- Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak 

- Network, Akıllı Kart ve RFID teknolojileri, Linux ve Windows sunucu sistemleri, PHP 

ve .NET programlama dillerinde bilgili ya da öğrenmeye istekli olmak 

- En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak 

PROGRAMCI (Kariyer Planlama Merkezi) 

- Garfik Tasarımı Lisans Mezunu olmak 

- Adobe Illustrator, In design, Photoshop programlarını kullanabilen 

- Grafik Tasarım çalışmaları alanında deneyimli. 
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BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;  

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 

11 Kasım 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi 

Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü/ANKARA adresine şahsen yapılması 

gerekmektedir.  

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;  

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle 

yapılacak mülakat ve yerleştirme listesi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilan edilecektir.  

Duyurulur. 8676/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 61373 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8677/1-1 

————— 
Yenimahalle 42967 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8678/1-1 

————— 
42202 ada 1 ve 42203 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8679/1-1 

—— • —— 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

11.07.2013 tarih ve 410.03/1708117 sayılı valilik oluru. 

İlçemiz Özel Ankara Yeni Nesil Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik, Bilgisayar ve Dil 

Kursu Tıp Sekreterliği Programında; 2232 saatlik kursun, bilgisayar işletmenlik sertifikası 

olanlardan 288 saat iş yeri uygulaması belgelendirenlerden 864 saat düşüldükten sonra hafta içi 

her gün 6 saat olmak üzere 36 hafta da 1080 saat ders verilmesi gerekirken tüm gruplarda 

belirlenen gün ve saatler içerisinde yasal süresi kadar hiç ders verilmediği ve kursiyerler kursa 

devam etmediği halde devam etmiş gibi gösterildiği, tıp sekreteri belgesi verildiği kesinlik 

kazandığından; 

1. Grup Kursiyerlerden: Alev Selma Seçkin, Aygün Gür, Ayşe Kapusuz, Ayşe Polat, 

Aysemin Gündoğdu, Berrin Güleray. Burcu Aytekin, Eda Han, Filiz Gezici, Gülnur Aydoğdu, 

Serpil Ersoy, Gülşah Çınar. 

2. Grup Kursiyerlerden: Kadriye Güç, Leyla Gürler, Mualla Altıntaş, Senem Bilici, Serpil 

Ebru Dinler, Suzan Balioğlu, Şima Öge, Şule Yüksel, Tülay Çakır, Tülay Gündoğdu, Zeynep 

Karatepe, Mehtap Taşyaran, Bahriye Çakıcı, Hatice Karabulut. 

3. Grup Kursiyerlerden: Burcu Ökten, Emine Keçeci, Aylin Şenlik, Nermin Sadıç, Sinem 

Kılıç, Aslı Ulu. Aynur Yalavaç, Ayşegül Sağlam, Ayşem Soyarı, Bilge Sezgin Örnek, Çiğdem 

Sağlam, Çiğdem Tırıl, Demet Durmuş, Deniz Safran, Dilek Kocaman, Didem Oğuzoğlu. 

4. Grup Kursiyerlerden: Dilek Özdemir Hatipoğlu, Ebru Doğan, Emine Türker, Esin 

Salman, Fatma Şimşek, Gamze Aslanargun, Gamze Ebru Sözylemezoğlu, Gülcan Demirci, Güler 

Düz, Hatice Çiğdem Eskin. Hatice Özdemir, Meral Yılmaz, Nazlı Çetinkaya, Nuriye Çulpan, 

Özlem Güler, Öznur Karacan, Serpil Boran, Sibel Kerimoğlu, Tuğba Parlak, Zuhal Çalışır, Esra 

Öztürk. 
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5. Grup Kursiyerlerden: Gülsüm Şaşmaz, Pınar Kaygusuz, Öznur Özmen Yalçın, 

Abdullah Bayraktar, Cemal Kutlu, Zeynep Şebnem Işık, Çiğdem Sezgin, Havva Ölmez, Cemile 

Hacer Koksal, Fatma Özlem Bezci Gür, Saliha Uluağaçlı, Yasemin Gargın, Şükran Tektepe, 

Yusuf Balcı, Ferhat Gürses, Arife Andağı, İsmigül Andağ. 

6. Grup Kursiyerlerden: Derva Karslı, Ezgi Yıldız, Selda Saydam Yeygel, Fatma Erova, 

Selda Ürküt, Çiğdem Kurt Yiğit, Melike Uzbilir, Beyhan Gökçe, Pınar Topal, Aysun Anduse, 

Nuray Doğu, Esra Turan, Seval Hersli, Berna Kurt, Deniz Tuğçe Çevik, Sevgi Dedemen, 

Menekşe Çetindağ, Mehtap Kılıç, Rukiye Şahindoğan, Esra Atlıhan. 

7. Grup Kursiyerlerden: Seda Bayındır, Devraniye Karataş, Gülay Bölek, Melike 

Mucuoğlu, Fatma Yüsra Kaya, Sevilay Çirkin, Şule Alan, Reyhan Koksal, Özlem Murat 

Çavuşoğlu Demiroğlu, Eda Çakmak, Fatma Soylar, Salih Altuğ, Gökçen Kılıç, Emine Neslihan 

Şen, Tülay Ünlü, Nazan Gedik. 

8. Grup Kursiyerlerden: Ayse Başar Kutlu, Hanife Aygün, Sevim Ceylan, Musa Kaynar, 

Nil Pınar Ongan, Ayfer Yıldız, Dilek Kılıç, Nazmiye Yılmaz, Duygu Durak, Gülten Terzi, Hilal 

Özkan, Emal Ayarığ, Aysun Ölmez, İhtibar Demir, Ayşe Karakaya, Merve Çoban, Çiğdem 

Korkmaz, Akın Rasim Ata, Kubilay Çevik, Hüseyin Yıldırım. 

9. Grup Kursiyerlerden: Güliz Özlük, Emine Kaya, Ayfer Yıldırım, Tuğba Öz, Merve 

Odabaş, Esin Aydın, Eda Alpat, Gamze Kardaşgiden, Dilek Dileçioğlu, Adalet Bahar, Tuğba 

Kara, Gökçen Dönmez, Belgüzer Aydın, Filiz Atak, Emel Yüce Şen, Dilek Yalçın. 

10. Grup Kursiyerlerden: Hale Altun, Raziye Bozkurt, Selma Çelikel, Songül Tepe, 

Yurdagül Osmangümüş, Fatma Eğilmez, Şerefettin Yılmaz, Mutlu Yaslıoğlu, Havva Erdoğan, 

Sevgi Tezcan, Emel Liman, Semra Ceylan, Emel Malcanlı Özkan, Tuğba Irmak, Nihal Soydaş 

Kaya, Bilge Doğu. 

11. Grup Kursiyerlerden: Hilal Özgen, Eylem Türkyılmaz, Semire Ortaç, Aynur Ok, 

Vuslat Acar, Pınar Yaman, Gökben Görkem, Keziban Kılıç, Nihal Koksal, Kibar Altıntaş, Neşe 

Nurhan Ağırsaygın, Hüseyin Öztürk, Zübeyde Budanır, Ayşegül Biçici. 

12. Grup Kursiyerlerden: O1cay Kurt, Zehra Okman, Sıdıka Çal, Melehat Önen, Gamze 

Pekacar, Rıdvan Arslan, Handan Gürbüz, Elif Durkut, Arzu Koç, Arzu Özdemir Karakuş, Şerife 

Değirmenci, Miray Alabaş, Hülya Öztürk, Nuray Duman, Hande Yüksel, Öznur Buzluk, 

Müzeyyen Seçkin. 

13. Grup Kursiyerlerden: Derya Ayhan, Ünzile Dursun, Yeliz Şirin, Özden Akdeniz, 

Hatice Hülya Sakarya, Tuğba Boztepe, Ayça Oran, Özlem Karataş, Cuma Eğri, Meryem Şanlı, 

Yeşim Işık, Elif Güler, Sevinç Korkmaz, Derya Samancı, Hacer Özkan, Zübeyde Kılıç, Emrah 

Yiğit. 

14. Grup Kursiyerlerden: Aysel Kılınç, Eda Çetintaş, Özüm Türköz, Ayça Ayçiçek (Pak), 

Nurhan Kubat, Zeynep Kolak, Hüseyin Karacabay, Naile Günen Oğuz, Hatice Erzincanlı, Yeliz 

Yaman, Sevil Karacan, Mehtap Kır, Melike Kalaycı, Nurdan Nalbant, Gökan Babacan, Yeliz 

Atabek. 

15. Grup Kursiyerlerden: Nermin Yarış, Yeliz Mavi, Ayşe Akbaş, Nermin Kükrer, Şengül 

Karaçam, Gülay Özcan, Fatma Aydoğan Sermin Şen. Hatice Karabay, Aziz Karadaban, Hamza 

Aydoğan'a verilen toplam 243 Tıp Sekreteri sertifikalarının iptal edilmesi Valilik Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

Söz konusu karar 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 8602/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, 3038 ada, 1 parsel üzerindeki 687590 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret 

Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:15863, Oda Sicil No:8113), Salih BERBER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:4457, Oda Sicil No:32920), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4866, Oda Sicil No:56715) ve Ergin BASAR’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:5933) 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 Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8140 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8652/1/1-1 

————— 
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, 3038 ada, 1 parsel üzerindeki 687597 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 

892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanı Yakup ESAT’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil 

No:8113) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/2/1-1 

————— 
Ataden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Torbalı ilçesi, 616 ada, 2 parsel üzerindeki 677758 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 128544 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 621 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataden Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mehmet Özcan BOZDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1659, Oda Sicil 

No:5453) ve Mehmet Altan İBRİKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:8956) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8141 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/3/1-1 

————— 
Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, 32469 ada, 5 parsel üzerindeki 651817 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Hasan FİDAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2334, Oda Sicil No:24923), 
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Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:398, Oda Sicil No:28192), Ümit ÇAKALOZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:7285, Oda Sicil No:4701) ve Barış BÜKÜLMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:79612) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/4/1-1 

————— 
Efeden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı M.Ç. Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Konak ilçesi, 199 pafta, 1261 ada, 10 parsel üzerindeki 229701 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125867 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 586 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Efeden  Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

(Eski Ünvanı M.Ç. Yapı Denetim Ltd.Şti.) 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 Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8143 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/5/1-1 

————— 
Kayalar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sivas ili, Merkez ilçesi, 2099 ada, 17 parsel üzerindeki 742985 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 12586 Ticaret Sicil No ile Sivas Ticaret Odasına kayıtlı 956 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayalar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Eşref YÖRÜK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82066), sorumlu 

denetim elemanları Fatıma YÜKSEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21247, 

Oda Sicil No: 25468) ve Selahattin KORKMAZ’ın (İnşaat Mühendisi., Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:20478, Oda Sicil No:56435) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8144 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/6/1-1 

————— 
Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a),(c),(g) fıkraları, 3. 

Maddesinin 2.paragrafı, 9.maddesinin 5.paragrafı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 

5.maddesinin (1), (2/b), (2/ç), (2/d), (4/ç), (4/l) bentleri, (6/1) maddelerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 10825 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 

1277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Yakup SAĞER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76158), 

Furkan ARPACIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76211), sorumlu 

denetim elemanları Güler ELBİSTANLI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21633, Oda Sicil No:40367), Faruk ALPARSLAN (Makine Mühendisi, Proje ve 
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17199, Oda Sicil No:15869), Nuray TANATMIŞ (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9571, Oda Sicil No:10309), Hacı GİTMİŞ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18363, Oda Sicil No:11623) ve Ali Demir 

KARAEROL’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8498, Oda Sicil No:26773) 

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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

04.10.2013 tarihli ve 8146 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/7/1-1 

————— 
Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 22 pafta, 60 ada, 4 parsel üzerindeki 621965 YİBF (B Blok) 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18855-26590 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına 

kayıtlı 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanı Özcan ALKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

4388, Oda Sicil No:9519) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8147 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/8/1-1 

————— 
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanları Çiler ASİL (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 5680, Oda Sicil No: 17468), Ahmet ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1511, Oda Sicil No: 12763), Metin ARSLAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45138) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre 

yerine getirmediği anlaşılan 514717-462289 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 

410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.  ile sorumlu 

denetim elemanları Kenan ŞİMŞEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7097, 

Oda Sicil No: 4376), Fahri ERDEM’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, 

Oda Sicil No: 12763) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 
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Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı 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 Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, 

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve 

27311 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 Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8148 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/9/1-1 

————— 
ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29K2D pafta, 956 ada, 8 parsel üzerindeki 255366 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında  

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Mustafa BAŞKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 11322, Oda Sicil No: 7921), Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2241, Oda Sicil No: 28950), Ahmet Atay KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6672, Oda Sicil No: 5838) ve Mehmet EKİN’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43451) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8149 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/10/1-1 

————— 
Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 30K3B pafta, 1984 ada, 9 parsel üzerindeki 801360 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a),(c),(g) fıkralarındaki 

hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4927 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ 

Ticaret Odasına kayıtlı 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı 

Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin Enis MALKARA (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1506, Oda Sicil No: 6919), İsmail AYAN (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4938, Oda Sicil No: 22539), Şefik EKER (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1547, Oda Sicil No: 29930) ve Murat DEFCİ’nin 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55696) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
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Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8150 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/11/1-1 

————— 
Makroform Yapı Denetim Ltd. Şti.  ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 81 pafta, 1328 ada, 26 parsel üzerindeki 203138 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasındaki hükümlerde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 81240 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 123 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Makroform Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Necdet ÇINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:8434, Oda Sicil No:6517) ve Halil ÇİFTÇİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5597, Oda Sicil No:11099) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8151 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/12/1-1 

————— 
Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.  ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Bornova İlçesi, 651 ada, 3 parsel üzerindeki 4475 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 85748 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1781, Oda 

Sicil No:23424), Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1740, Oda Sicil 

No:9703) ve Şevket İRSOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40554) 

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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

04.10.2013 tarihli ve 8152 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/13/1-1 

————— 
09 Avrasya Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Merkez İlçesi, 1464 ada, 17 parsel üzerindeki 605983 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) (g) ve (ı) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12699 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına 

kayıtlı 835 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 09 Avrasya Yapı Denetim A.Ş ile sorumlu 

denetim elemanları Mustafa ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:14369, Oda Sicil No:15307), Melih KURTULUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9833, Oda Sicil No:41377), Erol KEVRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2913, Oda Sicil No:8282) ve Erol AYDOĞDU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:21095) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8153 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/14/1-1 
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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, 4 ada, 11 parsel üzerindeki 700356 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (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 Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8154 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/15/1-1 

————— 
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muş İli, Merkez İlçesi, 93 ada, 223 parsel üzerindeki 772708 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (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 Yunus ARMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:87794) 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 Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.09.2013 tarihli ve 7323 sayılı 

ve 04.10.2013 tarihli ve 8154 sayılı Makam Olurları  ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan, 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method 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 Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8155 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/16/1-1 

————— 
Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Germencik İlçesi, 241 ada, 162 parsel üzerindeki 35477 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) 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 Halil ERKUL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:250, Oda 

Sicil No:10549), Soner ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, 
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Oda Sicil No:10220), Orhan ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2457, Oda Sicil No:13352), sorumlu denetim elemanları, Mehmet Yalçın YAŞAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) ve Mehmet Ali 

SELÇUK’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19177) 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 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Gözlem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarih ve 28777 

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 Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8156 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/17/1-1 

————— 
Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30LIII pafta, 740 ada, 22 parsel üzerindeki 544830 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6389 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret 

Odasına kayıtlı 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Haluk EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:5434, Oda Sicil No:20113), Aliye LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:13795, Oda Sicil No:8976), Kemal KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2681, Oda Sicil No:15998), Halis SUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5556, Oda Sicil No:11673) ve Mehmet Fatih İLERİ’nin (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52912) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8157 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/18/1-1 

————— 
Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kepez İlçesi, 3533 ada, 1 parsel üzerindeki, 212006 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında belirtilen hükümlerde 

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.’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 Gazetede 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 Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 04.10.2013 tarihli ve 8158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8652/19/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/36165 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Temel TBT İnş. Taş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Oğuz Gürel 

Adresi 
Güzeltepe Mah. Alper Sok. 

No:5/7-8 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  13577432372 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8370512723  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 224087  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8646/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/3537 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü  
İl/İlçe Kırklareli/Lüleburgaz 

Adresi Dere Mh. Küme Evler No: 19 Tel-Faks 288 417 38 90 

Posta Kodu 39750 E-Mail trakya_yapi@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Alemdar İnşaat İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Erdal Alemdar 

Adresi 
Orta Mh. Vize Cd. No: 86 

Pınarhisar/Kırklareli 

Orta Mh. Vize Cd. No: 86 

Pınarhisar/Kırklareli 

T.C. Kimlik No.  25577452984 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
510017987  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 410  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8694/1/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/3537 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü  
İl/İlçe Kırklareli/Lüleburgaz 

Adresi Dere Mh. Küme Evler No: 19 Tel-Faks 288 417 38 90 

Posta Kodu 39750 E-Mail trakya_yapi@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tekin Grup İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 
 

Adresi 
Ertuğrul Mh. Hasan Şekerözü Sk. 

No: 8/3 Tekirdağ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3770038240  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2228  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8694/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5359 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar
2013/5454 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Öğretim Elemanı Kadroları ile

İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

NOT: 23/10/2013 tarihli ve 28800 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


