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YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN 

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönet-

meliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye

İstatistik Kurumu Başkanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu

Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog ve Programcı

kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirle-

mektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelen “bir üst” ibaresi “gideceği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen

sağlık ve eş durumuna ilişkin özürlerini belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı

olmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “hizmetin gereği”  ibaresinden sonra gelmek üzere “, norm kadro durumu, iş yükü, iş

verimliliği” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ile aynı maddeye aşağıdaki

ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralar eklenmiştir.  

“Bu durumdaki personelin atanmasında; gün, ay ve yıl bazında çalıştığı bölge hizmeti dikkate

alınarak, bölge hizmet süresi en fazla olandan başlanmak suretiyle atama yapılır. Hizmetlerin

eşit olması durumunda ise EK-3’te yer alan değerlendirme formundaki toplam puana bakılır

ve en az puana sahip olandan başlanarak atama yapılır.”

“(2) Bu Yönetmeliğe tabi personelin, EK-1’de belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde,

en az bir kere bölge hizmet süresi kadar çalışmış olması zorunludur.

(3) Personelin bölge hizmet süresi hesaplamasında her yılın 1 Mayıs tarihi esas alınır. 

(4) Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilmesi

için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısını tamamlaması zorunludur.

Bu durumdaki personelin yer değiştirme talepleri kamu yararı, hizmetin gereği, norm kadro

durumu ve iş yükü gözetilerek personelin bölgelerarası adil ve dengeli dağılımı dikkate alınmak

suretiyle Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet

Bakanı”  ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Yer Değiştirme Değerlendirme

Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.    

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/12/2007 26722
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan
personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personel-
den, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/5/2006 ta-

rihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
ç) Başkan yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve sosyal

güvenlik merkezi müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi
amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak-
ların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç  muvazzaf askerlikte geçen

süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikli-

ğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2014 – Sayı : 28898

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü,
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı,
3) Şef,
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı,
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;
a) Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi,  diyetisyen,  hemşire, istatistikçi,

mimar, mühendis, mütercim, çözümleyici, programcı, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık
teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme

şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şart-

lar aranır:
a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş ta-

bibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma
uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker,
diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulun-
mak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrosuna atanabilmek için; mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı
kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı,

araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, şef, koruma ve gü-
venlik şefi,  sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hiz-
meti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak
araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe
hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şart-
ları taşımak,
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c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför,
ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
d) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağ-

lık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadro-
larında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

e) Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında
bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

gerekir.
Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak şartı aranır.
Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mühendis, mimar, istatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin ilgili veya

dengi bölümünden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen

filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Yabancı Dil

Sınavı (YDS)’ndan en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu
puana tekabül eden puanı  almış olmak,

3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça,
Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek,

ç) Biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek
için; fakülte veya yüksekokulların ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

d) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki
veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek
için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden
mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık mes-
lek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış
olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir program-
lama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel
bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık
sertifikası) belgelemek.

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açı-

lım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası
ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45
gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla
aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece
biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için
başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları
taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne
ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken başarı
puanı, altmış puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü görevlerine ata-

nacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sa-
yısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmî internet/intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Ku-
rumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.
(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin
duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama ya-
pılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Kurumca yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme

işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı veya Genel Mü-

dürün başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Daire Başkanının da bulunduğu toplam beş
asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede
olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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(7) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden
üye iştirak ettirilebilir.

(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürü-
tülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan ta-
rihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir
veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı
olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-
rular iptal edilerek  tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-
zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre
işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında
adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,

diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında
saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 19 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav

yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak
şartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma
şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurum veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma
şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Özelleştirilen kurumlardan atama
MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23  – (1) 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sos-

yal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki

sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava mü-
racaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak şartıyla;

a) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğünde,  7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yar-
dımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

b) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğü müdür yardımcılığında,  7 nci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul
mezunu olmak şartı, fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların
Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçlar, 1/1/2015
tarihine kadar lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yeniler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan

firmaların araçları ile taşıma lisansına yeni başvuracak firmaların araçlarına 1/1/2015 tarihine
kadar mobil cihaz taktırılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Taşıma lisanslarına dair geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak firma ve araçlar

için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınması gereken taşıma lisansı alma
hükmü 1/1/2015 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/1/2013 28532
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI
TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE

TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Ya-
pılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 4 üncü  maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tarımsal faaliyette bulunanlardan, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçeve-
sinde tarımsal ürünlerini lisanslı depo işletmelerine tevdi eden ve bu ürünleri temsilen elektro-
nik ürün senedi düzenlenerek hesaplarına aktarılanların, elektronik ürün senetlerini satması ha-
linde kesinti, senedin ilk satışında yetkili takas kuruluşu tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ürün senetlerinin satışı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı De-

poculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı
depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden
1/1/2015 tarihine kadar kesinti yapılmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/02
Konu : Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Beldesi 

618 nolu parsel ve devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlar 
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 6/1/2014 tarih ve 117 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşlet-

meleri A.Ş. adına kayıtlı Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Beldesi sınırları içerisinde yer alan
5.975,00 m² yüzölçümlü 618 no’lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanları içeren
toplam 142.879,05 m²’lik alana “Yat Limanı Alanı (E=0,20; hmax=6,50 m) fonksiyonu öne-
rilmesine ilişkin Kurulumuzun 21/8/2013 tarih ve 2013/137 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine
askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, 

2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Güllük Be-
lediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/03
Konu : Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi,

Emişbeleni köyü, 109 ada 10 no.lu parselin özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 6/1/2014 tarih, 114 sayılı yazısına istinaden;
1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Emişbeleni
köyü, 109 ada, 10 no.lu parselde bulunan 237.679 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Emişbeleni köyü, 109 ada, 10 parsel
no.lu taşınmazın; 5.950.000.- (beşmilyondokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Ali Rıza KAYACI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali Rıza KAYACI’nın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/05
Konu : Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mah. (326 ada 191 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/1/2014 tarih ve 63 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
5.429,76 m2 yüzölçümlü 326 ada, 191 no’lu parsele “Konut Alanı ” (A işaretli alanda yapılaşma
koşulları; emsal:1.50 hmax: 6 kat, B işaretli alanda yapılaşma koşulları ise, ayrık nizam 6 kat)
ve “Yol”  kararı getirilmesine dair Kurulumuzun 4/10/2013 tarih ve 2013/164 sayılı Kararı ile
onaylanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonu-
cunda; uygun görülen bazı itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için Sandıklı Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci mad-
desine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal li-
mitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat
Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın
Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili mad-
deleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon
yediyüzdoksanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon ikiyüzalt-
mışdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası).

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk

Lirası), 868.486,- TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası).
2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk

Lirası), 1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası).
3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin

yediyüzellibir Türk Lirası), 31.844.702,-TL  (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki
Türk Lirası).

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz

Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyet-
mişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Li-
rası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz
Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmiş-
yedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası),
1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL
(Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç
Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Bir-
milyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüz-
yetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL (Yüzkırkye-
dibin altıyüzotuzüç Türk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası).

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin iki-
yüzseksenyedi Türk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 14.755,- TL
(Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası), 15.783,- TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası).

e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmiş-

altı Türk Lirası), 315.856,- TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç

Türk Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmışyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üç-
yüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası),  1.339.009,- TL (Bir-
milyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon dörtyüzotuzikibin
üçyüzotuzyedi Türk Lirası),  2.675,- TL (İkibin altıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 2.861,- TL (İki-
bin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası),  4.013,- TL (Dörtbin onüç Türk Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin
ikiyüzdoksaniki Türk Lirası),  13.390.106,- TL (Onüçmilyon üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Li-
rası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin üçyüzdoksanaltı Türk Lirası),
26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin ikiyüzoniki Türk Lirası), 28.646.792,- TL
(Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası),  5.354,- TL (Beşbin üç-
yüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (Beşbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası).
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f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (Yüzaltmış
üçbin sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası), 175.297,- TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk
Lirası).

(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Pa-
rasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte
yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenme-
sinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe
girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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2014 OCAK Günsüzleri                   HARUN 
1100-4 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Ocak 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28898 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2011/352 

Karar No : 2013/252 

Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 17/07/2013 tarihli ilamı ile 2 yıl hapis cezasıyla mahkumiyetine karar verilen Cemal ve 

Hamiset oğlu, 01/02/1966 doğumlu, Erzurum, Horasan, Camiikebir nüfusuna kayıtlı MEHMET 

METİN SAYGİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 683 

—— • —— 
Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2011/82 

Karar No : 2012/455 

Mahkememizin 20/12/2012 gün 2011/82 Esas 2012/455 Karar sayılı kararı ile sanık Filiz 

DOĞANEL(ÇAKALOĞLU)'nun (Süleyman ve Nebahat'tan olma, 17/03/1976 D.lu TC. No: 

40858524860, İstanbul İli Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mah.si nüfusuna kayıtlı) Dolandırıcılık, 

Resmi belgede sahtecilik ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Muhalefet suçlarından 

mahkumiyetine karar verildiği, ancak sanığa mahkememiz kararının bütün aramalara rağmen 

bulunup tebliğ olunamadığından Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle, Sanık Filiz 

DOĞANEL(ÇAKALOĞLU)'nun; 

Dolandırıcılık suçundan 5237 Sayılı TCK. nun 158/l-d,i, 43/1, 52/2, 53/1-2-3, Maddeleri 

gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis ve 50.000-TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, 

Yine sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 204/1, 43/1, 53/1-2-

3 maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar 

verildiği, 

Yine sanığın 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 63/3 maddesi, 5237 Sayılı TCK.nun 52/2, 

53/1-2-3 ve 63 maddeleri gereğince 2 YIL HAPİS VE 12.000-TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 

kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 692 
 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2014 – Sayı : 28898 

 

Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/665 

Karar No : 2013/780 

Karşılıksız Yararlanma, Mühür Bozma suçundan sanık Adnan DOĞAN hakkında 

mahkememizin 12/09/2013 tarih ve 2011/665 Esas, 2013/780 Karar sayılı Kararı ile sanık Adnan 

DOGAN'ın karşılıksız yararlanma suçundan TCK.nun 163/3, 62, 50/1-a, 52/2 maddesi uyarınca 

6000 TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, Sanığın verilen adli para cezasının miktarı 

nazara alınarak TCK.nun 52/4 mad. Gereğince her ay bir taksit olmak üzere 20 eşit taksitle 

tahsiline, taksitlerden biri süresinde ödenmediği taktirde, kalan kısmın tamamının tahsili ile 

ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine, mühür bozma suçundan sanığın Beraatine, 

karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 1320 TL. Maktu vekalet 

ücretinin sanıktan alınarak kendisini vekille temsil ettiren katılana verilmesine, 112- TL. 

Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Adnan 

DOGAN'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin 

tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere, temyiz yoluna başvurulmadığı taktirde kararın 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10729 

————— 
Esas No : 2011/727 

Karar No : 2013/517 

Mühür Bozma suçundan sanık Mehmet ERDOĞAN hakkında mahkememizin 16/05/2013 

tarih ve 2011/727 Esas, 2013/517 Karar sayılı Karan ile sanık Mehmet ERDOGAN'ın Mühür 

Bozma suçundan TCK.nun TCK.nun 203/1 53/l-a,b,c,d,e,53/3 maddesi uyarınca 6 ay hapis cezası 

ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız oluşu kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda 

yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememize vicdani kanaat geldiğinden CMK.231. 

Maddesi gereğince sanık hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 

herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin 5 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına, karar 

tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 1320 TL. Maktu ücreti 

vekaletin sanıktan alınarak kendisini vekille temsil ettiren katılana verilmesine, Beraat eden sanık 

için yapılan yargılama gideri hariç dosyada mevcut 2 davetiye gideri 12 TL. Yargılama giderinin 

sanık Mehmet EERDOGAN'dan tahsine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık 

HACI ALI ÇINARLIDERE'ye kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata 

yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

Antalya Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10728 
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Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/119 
Karar No : 2013/504 
Kasten yaralama suçundan suçundan mahkememizin 14/05/2013 tarih ve 2013/119 Esas, 

2013/504 sayılı kararı ile sanık Mehmet ÖZSU'nun 5237 Sayılı TCK.nun 86/1, 87/3, 29/1, 62 
maddeleri gereğince 8 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 5237 sayılı TCK.nun 
53/1-a, b, d, e bentlerinde belirtilen haklarından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının 
infazının tamamlanıncaya, 53/1-c maddesinde yazılı haklardan ise anılan maddenin 3. fıkrası 
uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum 
olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine, diğer kişilere yönelik bu haklan bakımından 
aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun 
bırakılmasına, 1 davetiye gideri olan 8 TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş 
olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Mehmet ÖZSU'ya kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere temyiz yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10727 

—— • —— 
Antalya 12. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/625 
Karar No : 2012/30 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Ezatollah ve Mary oğlu, 1986 doğumlu İran 

devleti vatandaşı SAJAD ATAEE'nin Mahkememizin 02/02/2012 günlü aynı sayılı ilamı ile 
TCK.nun 204/1. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK.nun 
51/1.maddesi uyarınca cezasının ertelenmesine ve TCK.nun 51/3. maddesi gereğince 2 yıl 
deneme süresi verilmesine karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilemediğinden tebligatın resmi 
gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, 

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10655 

————— 
Esas No : 2011/472 
Karar No : 2011/427 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 01/11/2011 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Jaso ve Shamsa kızı, 
20/01/1985 doğumlu, NADERA ALO ile Sulaıman ve Sultana oğlu, 01/10/1977 doğumlu SUAD 
AZİZ'e hüküm özeti tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 10654 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/247 
Karar No : 2013/375 
4926 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 19/11/2013 tarihli ilamı ile beraatine dair verilen kararın Huzri ve İmran oğlu 1976 Skopje 
doğumlu ARTAN ABAZ'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
saıkların ve müdafinin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz 
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleşme 
yapılacağı), karar verilmiş olup, ilan olunur. 23 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10,62 TL. ile en çok 58.475,30TL arasında değişen; 

06.02.2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,06TL. en çok 

5.847,73TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kablolu Telefon, Kondisyon Bisikleti, Ekmek Fırını 

Paneli, Deniz Bisikleti, Satış Standı, Cep Telefonu, Bıçak, Kimyevi Madde Cinsi Gliserin, Kaset 

Çalar, Kok Kömürü, Ham Dolomit, Oto Yedek Parçaları, Klima, Denge Bileziği, Sigara Dolum 

Makinası, Muhtelif Elektronik Eşyalar, Tekstil, Katalog-Tükenmez Kalem, Kol Saati, Cep 

Telefonu Aksesuarları v.b 20 grup eşya; açık artırma suretiyle, Hançerli Mahallesi Sahil Yolu 

Cad. Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 

07.02.2014 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) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 755/1-1 

—— • —— 

48 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kuruluşumuzca 48 Kalem Çadır Malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17 ŞUBAT 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 ŞUBAT 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 762/1-1 



30 Ocak 2014 – Sayı : 28898 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

LABORATUVAR TİPİ LÖKOSİT FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda 

cinsi ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

 MALZEME ADI MİKTAR (ADET) 

1 Laboratuvar Tipi Lökosit Filtresi 100.000 

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 ŞUBAT 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 784/1-1 

————— 
TÜRK KIZILAYI’NA AİT DEPOLARDA BULUNAN 

MALZEMELERİN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Türk Kızılay’ına ait depolarda bulunan malzemelerin sigortası ilanen ihale edilerek 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 ŞUBAT 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 ŞUBAT 2014 günü saat 11:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 785/1-1 
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İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal 

Emlak Müdürlüğünden:  

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, E-5 Yan Yolda bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait, 2796 ada, 3 parsel sayılı, 35.371,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde imar planı ile 

getirilen/getirilecek olan kullanım kararlarına uygun olarak, konut hariç olmak üzere turizm, 

eğitim, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel amaçlı yapı ve tesisler yapılarak bu amaçla kullanılmak 

üzere 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere ilk yıl 

için tespit edilen 2.122.260,00 TL (İkimilyonyüzyirmiikibinikiyüzaltmışTL) tahmini bedel 

üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesi (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 12.02.2014 

günü saat 13.30’de, İstanbul Defterdarlığı, Cağaloğlu/İSTANBUL adresinde Kartal Emlak 

Müdürlüğünde kurulacak olan ihale komisyonu huzurunda irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 

Geçici Teminat Bedeli : 636.678,00 TL (AltıyüzotuzaltıbinaltıyüzyetmişsekizTL)’dir. 

Dosya No : 34180100075  

1- 1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci 

maddesi (g) bendine göre "Pazarlık Usulü" ile gösterilen gün ve saatte ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka 

Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz 

ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte 

getirilecektir ) taşıması gerekmektedir. 

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya 

aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel 

kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 

tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini 

veya vekâletnameyi, Ticaret Sicil Gazetesini, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini, 

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 

tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, 

İhale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı 1 inci Kat, Cağaloğlu/İstanbul adresinde 

toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

3 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde 

görülebilir.  

4 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin 

edebilirler. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 510/1-1 
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FOTOĞRAF KURGU VE ARŞİV SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Tip1, Tip2 ve Tip3 Video 

Fotoğraf Kurgu ve Arşiv Sistemleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/02/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Tip1 Video Fotoğraf 

Kurgu ve Arşiv Sistemi için ayrı, Tip2 Video Fotoğraf Kurgu ve Arşiv Sistemi için ayrı ve Tip3 

Video Fotoğraf Kurgu ve Arşiv Sistemi için de ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 768/1-1 
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204.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU (TERMAL KAĞITTAN MAMUL) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 204.000 adet sayısal oyunlar bilet rulosu 

(Termal kağıttan mamul), kuruluşça hazırlanan termin programına ve teknik şartnamesine uygun 

olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, 12.02.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firma numunelerinin teknik 

şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 

numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları, bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 

açılmayarak, diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler; ihale konusu malzemenin tamamı için teklif verecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih 

ettiği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 767/1-1 
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GEZENDE HES 'İN 3 (ÜÇ) ÜNİTEDE PRİMER FREKANS KONTROL PERFORMANS 

TESTLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Daire Başkanlığı’na bağlı Gezende 

Hidroelektrik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait 3 (üç) Ünitede; yürürlükteki Elektrik Piyasası 

Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; 

Primer Frekans Kontrol Performans Testlerinin yapılması, raporlanması, TEİAŞ ’ne tasdik 

ettirilmesi ve Sertifikalandırılması Hizmet Alım İhalesi İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g 

maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale 

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

İhale kayıt numarası : 2014/10922 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Evren Köyü/Mut/MERSİN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0324 782 71 97 

  : Faks: 0324 782 72 01 

c) Elektronik posta adresi  : gezendehes@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu İşin/malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gezende HES'in 3 (üç) Ünitede Primer Frekans 

Kontrol Performans Testlerinin yapılması 

  Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : Teknik Şartnameye göre EÜAŞ GEZENDE HES 

İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim [tarihi] : Sözleşmenin imzalanarak işe başlanmasına müteakip, 

25 (Yirmibeş) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ GEZENDE HES İşletme Müdürlüğü 

Satınalma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) İhale Tarihi ve saati : 18.02.2014 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 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

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

belgesi, 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

a) İstekliler İş Deneyim Belgesi ve Akreditasyon belgesini mesleki ve teknik yeterlilik 

kapsamında teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri olmayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Akreditasyon Belgesi  

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin ; “Yan hizmetler sertifikasyon esasları” 

başlıklı 8.Maddesindeki; 

“(4) Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması 

bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere ve 

TÜRKAK’dan uygunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene 

kuruluşu olarak akredite edilmiş Firmalar tarafından verilir.” hükmü uyarınca, Akreditasyon 

Belgesi. 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:  

a) İş bitirme belgesi verilecektir:  

b) İş bitirme belgesi teklif bedelinin en az % 25’i oranında olacaktır. (Ayrıntılı Bilgiler 

İdari Şartnamede belirtilmiştir.) 

c) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

İstekliler Enerji Santrallarında (Termik, Doğalgaz Çevrim, v.b) ünitelerin Primer Frekans 

Kontrolü Performans Testlerinin, Sekonder Frekans Kontrolü Performans Testlerinin, Reaktif 

Güç Desteği Sağlanmasına Yönelik Testlerinin; yürürlükteki Elektrik Piyasası Şebeke 

Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği, yan hizmet anlaşmaları ve diğer 

mevzuat hükümleri kapsamında testlerin yapılması, raporlanması ve sertifikalandırılması işini 

yapmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (ElliTürkLirası) karşılığı 

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğü Evren Köyü/Mut/MERSİN adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (ElliTürkLirası) doküman bedelini EÜAŞ 

GEZENDE HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ VEZNESİ VEYA 

HALKBANKASI MERSİN MUT ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR630001200959700016000018 

IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA 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. 

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

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

tarafından idari şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b) (c) (f), (g) 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 (j) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ GEZENDE HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Evren Köyü/Mut/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede Kısmi teklif verilemez. 

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. 775/1-1 

—— • —— 
ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret 

Müdürlüğünden:  

İhale ilanı 20.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “13 Kalemde toplam 344 adet 

dalgıç pompa (elektrik motoru akupleli olarak) bunlara ait 46 adet elektrik panosu ve 122 adet 

yedek elektrik motorunun temini” mal alımı ihalesi Teknik Şartnamesinin IV.1.4. maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Teknik Şartname IV.1.4. maddesi eski hali: 

Fanların üzerinde değiştirilebilir aşınma halkaları (fan ömrünü uzatmak amacıyla) 

olacaktır. 

Teknik Şartname IV.1.4. maddesi yeni hali: 

Fanların ve gövde arasında veya fanların üzerinde değiştirilebilir aşınma halkaları (fan 

ömrünü uzatmak amacıyla) olacaktır. 773/1-1 

—— • —— 
MT 15000 VE 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE  

4 ADET ŞANZIMAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/8717 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
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2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 4 Adet Şanzıman Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 04/03/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 682/1-1 

—— • —— 
MOTOR SUPAB KILAVUZU, EMME-EKSOZ SÜPABI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/8245 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : TLM 16 V 185 tipi lokomotif motorlarında kullanılmak 

üzere 3 kalem motor supab kılavuzu, emme - eksoz 

süpabı teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 13/02/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

13/02/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 627/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, 

RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ 

TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 83 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI  

HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/7279 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108,   0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr  
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d) İhale Dokümanlarının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

     Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü işyerlerinde Lokomotif, 

Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu Tren DMU 

Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin toplam 

83 İşçi ile Yaptırılması Hizmet Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 11.02.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500.00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 557/1-1 

—— • —— 

BASKILI BEZ EKMEK TAŞIMA ÇANTASI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız satış mağazalarında kullanılmak üzere 50.000 Adet Baskılı Bez Ekmek 

Taşıma Çantası, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 06.02.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 711/1-1 

————— 
FOTOKOPİ MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız Satın Alma Şefliğinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet Fotokopi 

Makinasının, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Fotokopi Makinası ile ilgili bilgi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 06.02.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 710/1-1 
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ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - 3 işletme, 11.150 üretici ve 31.933 dekar çaylık alanında Organik Çay Tarımı Kontrol 

ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 

9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 641/1-1 

—— • —— 
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında üniversite alanı olarak 

planlanan Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parselin üniversite alanı olarak düzenlenmesi, yapılması 

işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle teknik idari şartnamesine uygun olarak inşa 

edilmesi ve 29 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihalesidir. 

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ: 

İşin Arttırıma esas yıllık kira bedeli 320.000.00 TL+KDV, olup geçici teminat, 

9.600,00TL'dir 

3 - İŞİN SÜRESİ: Kira süresi yapım süresi dahil 29 yıl olup bu süre ihale neticesi 

yapılacak olan sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayacaktır. 

4 - İHALE YERİ VE TARİHİ: İhale 13.02.2014 Perşembe günü saat.15.30 da 2886 Sayılı 

Yasa'nın 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) usulü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Hizmet Binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

b) Y.Ö.K'e bağlı Yüksek Öğrenim faaliyeti gösterdiğine ilişkin belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

Başkanlığı'na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

g) İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

5.2. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

5.3. Belgelerin sunuluş şekli 

5.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 

5.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

5.3.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 

idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler. 

5.4. Tekliflerin dili: 

5.4.1. Tekliflerin dili Türkçedir. 

MADDE 7 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE KAPALILIĞI 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

6.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale/sözleşme yapılmışsa, kesin teminatları gelir kaydedilerek 

ihale/sözleşme iptal edilir. 

TEKLİFLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7 - Tekliflerin sunulma şekli 

7.1. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine 

yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu 

durum bir tutanakla tespit edilir. 

7.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 

gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir 

ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

7.3. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 

ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

İhale Şartname ve Ekleri Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve 

5.000 TL karşılığında alınabilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 706/1-1 
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SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

Sigorta Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre “Açık 

İhale Usulü” ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/10295 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (0312) 207 27 16-207 27 14 

  Faks: (0312) 286 90 73-286 73 74 

c) Elektronik Posta Adresi : yakduman@tpao.gov.tr  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Batı Karadeniz Projesi Kapsamındaki Çayağzı Doğalgaz 

Proses Tesisleri, Platformlar ve Boru Hatlarının Yangın 

All-Risks+Kuyu Kontrol+3. Şahıs Mali Mesuliyet ve 

Nakliyat Sigortası Hizmet Alımı İşi.  

b) Yapılacağı Yer : Batı Karadeniz (Akçakoca-Çayağzı) 

c) İşin Süresi : 15.03.2014 - 15.03.2015 (Bir yıldır) 

3 - İhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 

2180. Cadde No: 86   06100-Çankaya/ANKARA 7. Kat 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 25.02.2014 - 14:30 

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar: 

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

iii. İdari şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

c. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir. 

d. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde, notere onaylatacakları ortaklık sözleşmesi ile 

birlikte, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  

g. 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 belge, 
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h. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

i. İhaleye, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı 

sigorta şirketleri katılabilir ve bu ruhsatlar belgelendirilecektir.  

j. İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3. maddesinde istenen belgeler. 

k. Teknik şartnamenin 8. Maddesinde istenen plasman belgesi, plasman detayını gösteren 

cover note ve ekleri teklif ekinde sunulacaktır. 

l. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif 

verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

m. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartnamemizin tüm hükümlerini kabul 

ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 

n. İsteklinin ortak girişim olması halinde, (a), (b) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı verilmesi 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 (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

İş deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya 

yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi 

olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

ö. Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan İnşaat 

All-Risks-Elektronik Cihaz-Makine Kırılması Poliçesi. 

p. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartnamemizin tüm hükümlerini kabul ettiklerini 

imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 

r. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler ihaleye katılamaz. 

5 - İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı / 

Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 715 no’lu odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00 TL 

Türkiye Vakıflar Bankası 0684 nolu TPAO Bürosu nezdindeki 00158007290224965 no’lu hesaba 

(IBAN NO: TR970001500158007290224965) yatırılarak ihale konusunu ve şartname bedeli 

olduğunu belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir. 

6 - Teklifler, 25.02.2014 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine 

kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri 

için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

9 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 26.05.2014 tarihinden 

önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 728/1-1 
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ülke : Türkiye 

Son Başvuru Tarihi : 10 Mart 2014 

İhalenin Adı : Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri 

İnşaatı 

İhale No : İŞ PAKETİ 2 

Proje İsmi : Bursa Atıksu Projesi, 3üncü Merhale 

İlan Tipi : Ön Yeterlik 

İhale edilen işler : - Bursa metropol alanında, 2036 yılı için muhtemel tesis 

genişlemesini dikkate alacak şekilde üç (3) yeni aktif çamur 

arıtma tesisi yapım işi (Küçükkumla: 40,000 NE, 5,350 m3/d, 

1,336 kg BOD5/d, Akçalar: 25,000 NE, 3,863 m3/d, 1,692 kg 

BOD5/d, Nilüfer: 90,000 NE, 12,000 m3/d, 3,789 kg BOD5/d) 

  - Yeni yapılan atıksu arıtma tesislerinin Kusur Bildirim Süresi 

boyunca bir yıl işletilmesi 

İşin kapsamı : Üç adet atıksu arıtma tesisinin FIDIC Sarı Kitap Sözleşme 

Şartları uyarınca tasarımı, yapımı ve 1 yıl işletilmesi 

İhale süresi : 06 - 07/2014 

İşin uygulama süresi : 11/2014 - 07/2017 

İşveren: : Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 

  Genel Müdürlüğü 

  Sn. Güngör GÜLENÇ, Genel Müdür Yardımcısı 

  16190 Sırameşeler Mh. 

  Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 D Blok 

  Osmangazi / Bursa, Türkiye 

  Tel : 0090 224 2702400 

  Faks : 0090 224 2339573 

  E-posta : ggulenc@buski.gov.tr 

Finansman Kaynağı: KfW Kalkınma Bankası, Frankfurt kanalıyla Alman ikili Mali 

İşbirliği 

Önyeterlik başvuruları BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne İngilizce (orijinal + 1 nüsha) ve 

Türkçe (İngilizce orijinalinin, başvuru sahibi tarafından imzalı/kaşeli 2 adet çeviri nüshası) olarak 

10 Mart 2014 yerel saat:14:00’ten geç olmamak şartıyla teslim edilecektir. Son teslim zamanından 

daha sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Muhtemel başvuru sahibi, Önyeterlik Dokümanlarını 31 Ocak 2014 tarihinden itibaren 

çalışma günleri içinde 08:00 ile 16:30 saatleri arasında BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde 

inceleyebilirler. Dokümanlar tam set olarak (İngilizce ve Türkçe), 100 EUR geri ödenemez bedel 

karşılığı BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Önyeterlik Dokümanları, alternatif 

olarak, e-posta aracılığı ile de temin edilebilir. Başvuru sahipleri, isteklerini iletişim bilgileri ile 

birlikte ggulenc@buski.gov.tr e-posta adresine iletebilirler. Ödemeler, BUSKİ’nin “Halkbankası 

Bursa Heykel Şubesi” banka hesabına havale edilmelidir (IBAN TR84 0001 2009 2990 002P 

0000 19); ayrıca ödeme dekontu temin edilmelidir. 

Önyeterlik, belirtilen işlerin yürütülmesi için gereken deneyim ve kaynaklara sahip 

olduğunu gösterebilen firmalara/iş ortaklıklarına açıktır. Başvuru sahipleri, İşleri uygun şekilde 

yerine getirebileceklerine dair yeterliklerini göstermek için, geçmiş deneyimlerini, mevcut 

kaynaklarını, mali ve teknik kapasitelerini, vs. kanıtlamak durumundadır. Daha fazla detay ve 

minimum gereksinimler Önyeterlik Dokümanında verilecektir. 708/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11–2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen 

sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

 

 SINAV MİNİMUM PUAN 

 KPDS/ÜDS 85 

 TOEFL-IBT 102 

 TOEFL-PBT VE TWE 610 ve 5 

 IELTS 7.5 

 ODTÜ YDYO-İYS 80 

 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 
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- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir. 

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir 

 

 ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Biyoloji Bölümü 

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 
Nöroendokrinoloji - 1 - 

Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık 1 - 1 

Kimya Bölümü Fizikokimya - 1 - 

Sosyoloji Bölümü Toplumsal Tabakalaşma, Çalışma 

Yaşamı, Afetler ve Kalkınma 
1 - - 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık Bölümü Mimari ve Kentsel Tasarım, Konut 

ve Topluluk Mimarisi, Mimari 

Anlatım Teknikleri 

- 1 - 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü 
Elektronik - 1 1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü 
Kontrol - 1 - 

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi:Biyoproses 

uygulamaları ve Proses Kontrol 
- 1 - 

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Gıda Biyokimyası ve 

Nanoteknoloji 
- - 1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Bölümü 

Havacılık ve Uzay Yapıları ve 

Malzemeleri, Kırılma Dinamiği 
- 1 - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Mekanik, Kompozit 

Gözenekli Ortamlar ve Modelleme 
1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Geotekniği, Hesaplamalı 

Geomekanik, Zemin İyileştirmesi 

ve Geosentetikler 

- - 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolojik Veri Asimilasyonu 

İstatistiği ve Modellemesi, Su 

Döngüsü 

- - 1 

Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik - 1 - 

Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojileri - - 1 

Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme - 1 - 

Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi ve Dinamiği - 1 - 

Makina Mühendisliği Bölümü Katı Cisimler Mekaniği - - 1 

Makina Mühendisliği Bölümü Isı ve Enerji - - 1 
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 ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme Bölümü Nicel Karar Yöntemleri - 1 - 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü 
Siyaset Bilimi - 1 - 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler 1 - - 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor - - 1 

İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği - - 2 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

- Yapısal Biyoloji ve Kuantum 
Noktacıkları 

- 1 - 

 590/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 4/9/2013 tarih ve 411 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/1/2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, 
Ayyıldız Mahallesi imarın 45995 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişliği” 30/1/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 763/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli Atılım Vakfı, Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/05/2013 tarihinde 

kesinleşen düzeltme kararı 28/02/2013 tarih ve E: 2012/2, K: 2013/102 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 765/1-1 
—— • —— 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12/09/2013 tarih ve Soruşturma No: 2013/84861 

sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan Ön İnceleme neticesinde; Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan Dr. Dijan TAV hakkında İstanbul Valiliğince 
4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 11/11/2013 tarih ve 2013/255 sayılı Soruşturma İzni 
Verilmesine dair karar, Müşteki Utku Ağagil’e tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, 
tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 31. maddeleri gereğince Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 735/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No : 4846 Karar Tarihi : 23/01/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2014 tarihli toplantısında; Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulunun 17/06/2013 tarihli ve 2013/208 İtiraz Numaralı, “davacı itirazının 
kabulüne” ilişkin Kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla; Danıştay tarafından iptal edilen 
1008 sayılı Kurul Kararının Esgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş (ESGAZ) ve Bursagaz Doğal Gaz 
Dağıtım A.Ş (BURSAGAZ) için uygulandığı dönemlerde geçerli olmak üzere ilgili şirketlerin 
taşıma bedellerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - ESGAZ’ın 2007 yılı Ocak-Temmuz dönemi için aşağıdaki tabloda aylar 
bazında yer alan taşıma bedeli üst sınırları geçerlidir. 

 
 

Dönem 

Belirlenen 
Bedel 

(TL/Sm3) 
 Ara. 06  
 Oca. 07 0,015053 
 Şub. 07 0,015045 
 Mar. 07 0,015188 
 Nis. 07 0,015335 
 May.07 0,015458 
 Haz. 07 0,015519 
 Tem. 07 0,015502 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2014 – Sayı : 28898 

 

Madde 2 - BURSAGAZ’ın 2007 yılı Ocak-Eylül dönemi için aşağıdaki tabloda aylar 

bazında yer alan taşıma bedeli üst sınırları geçerlidir. 

 

 

Dönem 

Belirlenen 

Bedel 

(TL/Sm3) 

 Ara. 06  

 Oca. 07 0,012876 

 Şub. 07 0,012869 

 Mar. 07 0,012991 

 Nis. 07 0,013117 

 May.07 0,013222 

 Haz. 07 0,013274 

 Tem. 07 0,013260 

 Ağu. 07 0,013268 

 Eyl. 07 0,013381 

 

Madde 3 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir. 

Madde 4 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 5 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 7 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 760/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4840 Karar Tarihi : 23/01/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2014 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un (Kanun) 5 inci 

maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 

10’uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır: 

MADDE 1 - Serbest tüketici limiti 4500 kWh olarak uygulanır. 

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 761/1-1 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/56974 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Posta ve 

Telgraf Teşkilatı A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Avrupa Yakası PTT 

Başmüdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul 

Adresi 
Hoybar Mah. Büyük Postane Cad. 

No: 25 Sirkeci İstanbul 
Tel-Faks 

Tel: 212 526 12 00 

Faks: 212 613 11 47 

Posta Kodu 34113 E-Mail İstav-kargisletme@ptt.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat 

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 

Yüksel Karataş 

Adresi 
Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. 

No: 692 Kat: 3 Ümraniye/İstanbul  

Ihlamurkuyu Mah. Bülbüldere Cad. 

Cennet Sok. No: 1/1 Ümraniye 

İstanbul  

T.C. Kimlik No.  24389460118 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7970272296  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 526297  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 772/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/142696 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı II. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi Macun Mah. 177. Cad. No: 24  Tel-Faks 312 203 19 51 – 312 397 40 86 

Posta Kodu 06370 E-Mail ank.mali@udhb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Saniye Yapı İnşaat Mühendislik 

Müşavirlik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Emre Özalp 

Adresi 

Uzayçağı Bulvarı Köşem Merkezi 

No: 72/101  1. Kat Ostim 

Yenimahalle/Ankara 

Demetevler Mah. İvedik Cad. 

147B/9 Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No.  11596297910 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7440475109  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37/3570  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 774/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/02 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/03 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/05 Sayılı Kararı
— Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1)

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. 


