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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/5863
18 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 27/11/2013 tarihli ve 6507 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onay-
lanması; Dışişleri Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 4065528 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/5864

25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan ve 3/12/2013 tarihli ve 6511 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 4111065 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yer-

altı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya
konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede stan-
dardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına
yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç, kullanım

maksadına bakılmaksızın su kaynaklarının denize döküldüğü noktalardaki kıyı suları dahil, di-
ğer kıyı suları hariç kıta içi yüzeysel, yeraltı, geçiş ve doğal mineralli suların izlenmesine ilişkin
hususları kapsar.

(2) Bu Yönetmelikte bulunmayan ancak kurumların kendi görev ve yetkileri kapsamın-
da yapmaları gereken gözlem ve ölçümler, bu Yönetmeliğe tabi değildir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi,
18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (u) bendi ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Akım gözlem istasyonu (AGİ): Akarsu en kesitindeki su seviye değişimi gözlemle-

rinin ve debi ölçümlerinin yapılmasını mümkün kılan, hidrometrik aletlerle donatılmış ve yar-
dımcı cihazlarla desteklenmiş tesisi,

b) Akifer: Yeterli miktarda yeraltı suyu akışına ya da içerdiği yeraltı suyunun kullanıl-
masına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip litolojik birimleri,

c) Araştırmacı izleme: Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara, kasten, doğal
afet veya diğer sebeplerle oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla ya-
pılan izlemeyi,

ç) Arka plan seviyesi: Bir maddenin, insan faaliyetleri sebebiyle bozulmamış veya ihmal
edilebilir ölçüde bozulmuş su kütlesindeki konsantrasyonu veya gösterge değerini,

d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı,
e) Belirli kirletici: Su kütlesine, kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek miktarda de-

şarj edilen ve yüzeysel su kütlesinin iyi ekolojik duruma ulaşması için çevresel kalite standardı
belirlenmiş olan madde veya madde gruplarını,

f) Biyolojik izleme: Su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda ya-
şayan canlıların periyodik olarak örneklemesini ve analizini,

g) Büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi: İnsan faaliyetlerinin yol açtığı fiziksel deği-
şikliklerin bir sonucu olarak özellik bakımından önemli ölçüde değişmiş yüzeysel su kütlesini,

ğ) Çevresel akış: Su kullanımının ve düzenlenen akımların olduğu nehir, sulak alan
veya kıyı bölgelerdeki ekosistemin korunması ve ekosistemin insan ve diğer canlılara sunduğu
hizmetlerin sürekliliği için gerekli asgari su debisini,
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h) Çevresel hedef: Bir su kütlesindeki sucul canlıların en yüksek mertebede korunması
için kimyasal, fiziko-kimyasal, ekolojik, hidromorfolojik ve miktar açısından su kütlesinin ula-
şabileceği en iyi su durumunu,

ı) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip
çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsant-
rasyonlarını,

i) Çok iyi su durumu: Referans şarta eşdeğer veya çok az değişikliğe uğramış su duru-
munu,

j) Debi: Bir akarsu kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,
k) Doğal mineralli su: Yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda

tabii olarak meydana gelen bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne çıkan veya çıkartılan, mi-
neral muhtevası ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, toplam mineral muhtevası 1000 mg/L ve
daha yüksek olan; tedavi, şifa amaçlarıyla da kullanılan içmece suyu, şifalı su ve benzeri adlarla
anılan soğuk ve sıcak doğal suları,

l) Doğal su kütlesi: Değişikliğe uğramamış ya da tabii durumundan çok az değişikliğe
uğramış su kütlesini,

m) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
n) Ekolojik durum: Yüzeysel sular ile ilişkilendirilen su ekosistemlerinin yapı ve işle-

yişini,
o) Ekosistem: Belli bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde bu-

lunduğu fiziksel çevreyi,
ö) En kesit: Akarsu yatağında akış yönüne dik olan kesiti,
p) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı za-

manda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özel-
liğine sahip yüzeysel su kütlelerini,

r) Gerçek zamanlı izleme: Havzalarda belirlenmiş örnekleme noktalarında, otomatik
cihazlar vasıtasıyla sürekli ölçülen parametrelerin değerlerini ve zamanla değişimini uzaktan
izlemeyi mümkün kılan ölçüm sistemini,

s) Genel amaçlı izleme: Su kütleleri üzerinde tabii şartlardan ve insan faaliyetlerinden
kaynaklanan uzun vadeli değişikliklerin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemeyi,

ş) Hassas alan: Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli fonksiyonlara
haiz, sahip olduğu değerlerin tabii hali ile muhafaza edilmesi vazgeçilmez önem taşıyan ve
tehlikeye maruz kalması muhtemel, ekosistem bütünlüğüne sahip veya ekosistemler arası doğal
bağlantı sağlayan sulak alan, dağ, deniz ve kıyı ekosistemi, peyzaj koruma alanı, mikro klimatik
alanlar, ekosistemler ve mağaraları,

t) Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa yakın ge-
lecekte ötrofik hale gelebilecek su kaynakları, kıyı ve geçiş suları ile tedbir alınmaması halinde
yüksek nitrat konsantrasyonları ihtiva edebilecek içme suyu temini amaçlı sular ve diğer se-
beplerle daha ileri arıtma gerektiren suları,

u) Havza: Nehir havzalarında suyun su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı
havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya, göre suyun toplanma alanını,

ü) Hidrolojik izleme: Suyun seviyesinin, hızının, debisinin, buharlaşma, terleme ve sız-
ma miktarlarının, su sarfiyatının, su sıcaklığının ve benzeri hidrolojik parametrelerin belirli
aralıklarla sistematik bir şekilde ölçülmesini,

v) Hidromorfolojik izleme: Su kütlelerine yapılan müdahalelerin ekolojik durum üze-
rine yaptığı etkilerinin belirlenmesi maksadıyla;  suyun miktarında ve akışında, su yatağında,
kıyı şeridinde, su taban yapısında ve su içi ile kıyı habitatlarında meydana gelen değişimleri
izlemek için yapılan ölçümleri,
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y) İyi ekolojik durum: Bir su kütlesinde izlenen biyolojik ve destekleyici kalite unsur-
larının, referans şartlara sahip olma veya tabii durumdan az oranda sapma göstermesi duru-
munu,

z) İyi ekolojik potansiyel (İEP): Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay su kütlesi için
ulaşılabilecek iyi su kalitesi ile mevcut su kalitesi arasındaki farkı,

aa) İyi kimyasal durum: Öncelikli maddeler ve diğer tehlikeli maddeler bakımından iyi
kalite sınıfında olması halini,

bb) İyi su durumu: Yüzeysel sular için yüzeysel su kaynağının hem ekolojik durumunun
hem de kimyasal durumunun iyi kalite sınıfında olması halini, yeraltı suları için ise yeraltı suyu
kütlesinin miktar ve kimyasal açıdan değerlendirilmesi sonucunda miktar açısından yeterli ve
kimyasal açıdan iyi olduğu durumu,

cc) İzleme programı: İzleme noktaları, izlenecek parametreler, izleme tipi (operasyonel,
genel amaçlı, araştırmacı), izleme yapan kurumlar ve izleme sıklıkların yer aldığı programı,

çç) Kar yoğunluğu: Belli bir hacimdeki karın erimesi sonucu meydana gelen su hac-
minin kar hacmine oranını,

dd) Karışım bölgesi: Yüzeysel alıcı su ortamına yapılan deşarjlarda, deşarj noktasından
başlayarak 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Ka-
litesi Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-8’inde tanımlanan bölgeyi,

ee) Kıyı suları: Kıyı çizgisinden itibaren deniz tarafına doğru bir deniz mili mesafeye
kadar uzanan suları,

ff) Koruma bölgesi: Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği EK-3’de verilen ve
korumaya ihtiyaç duyulan su kaynakları ile suya bağlı özel tür ve habitat alanlarını,

gg) Nehir havzası: Kaynaklar, dereler, nehirler ve göller aracılığıyla toplanarak gelen
yüzeysel su akışlarının bir göle veya nehir ağzı, haliç ya da delta aracılığıyla kıyı suyu sınırın-
dan denize aktığı noktaya göre suyun toplanma alanını,

ğğ) Maksimum ekolojik potansiyel (MEP): Ekolojik açıdan referans noktadaki değer
ile izlenen türün yüzdesinin çarpımı yoluyla bulunan değeri,

hh) Miktar durumu: Doğrudan veya dolaylı çekimler sebebiyle etkilenen bir yeraltı
suyu kütlesinin miktar açısından etkilenme derecesini,

ıı) Operasyonel izleme: Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kir-
letici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemeyi,

ii) Öncelikli maddeler: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan maddeleri,
jj) Ötrofikasyon: Suların besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince;

alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini
bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesini,

kk) Referans noktası: Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerinin ekosistemin
işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı ve doğala yakın özellikteki noktaları,

ll) Referans şart: Her bir su kütlesi tipolojisi için tahrip edilmemiş durumu ve ekolojik
kalite oranı ölçeğinde çok iyi veya tabii durumdan çok az sapma gösteren su durumunu,

mm) Su ayrım çizgisi: Bir havzayı diğer havzalardan ayıran hidrolojik sınırı,
nn) Su Bilgi Sistemi: Su ile ilgili faaliyet gösteren ve CBS’yi bir araç olarak kullanan

bir çok kurumdan suya ait tablosal ve konumsal (mekânsal - x, y, z) verilerin, WMS (Web
Mapping Service) ile WFS (Web Feature Service) teknolojileri kullanılarak ulaşılması, her
türlü sorgulama ve analiz yapması, güncellemesi, verinin mükerrer üretilmesini engellemesi,
metaveri barındıran, paylaşıma açık, yetki verilen kurum/kişi/üniversite faydalanabilir, değiş-
tirme ve sadece erişim yetkilendirmesi yapılabilir bir sistemi,

oo) SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü,
öö) Taşkın: Bir akarsuyun, çeşitli sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere,

yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle etki bölgesinde normal
sosyoekonomik hayatı kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması olayını,
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pp) Tipoloji: Su kütlelerinin kendi içerisinde, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hak-
kında Yönetmeliğin Ek-1’inde verilen kriterlere göre tanımlaması ve sınıflandırılmasını,

rr) Ulusal İzleme Ağı: Ülke genelindeki tüm yüzeysel ve yeraltı suları izleme noktala-
rının yer aldığı ağı,

ss) Yapay su kütlesi: Daha önce doğal olarak mevcut olmayan ve insan faaliyeti sonucu
ortaya çıkan yüzeysel su kütlesini,

şş) Yeraltı suyu kütlesi: Akifer veya akiferler içindeki belirgin miktardaki yeraltı suyunu,
tt) Yüzeysel su kütlesi: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı su-

larını,
ifade eder.
Esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Yüzeysel sular ve yeraltı sularının mevcut miktar ve kalitesini, miktar ve kalitedeki

doğal kaynaklı uzun dönemli değişimler ile insani faaliyetlerden kaynaklanan değişimleri, ka-
zalardan kaynaklanan kirliliğin boyutlarını ve etkilerini, çevresel hedefin karşılanamaması ha-
linde sebeplerini, referans şartları ve tedbirler programlarının etkinliğini belirlemek maksadıyla
izleme yapılması,

b) Koruma bölgelerine münhasır izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
c) Havzalardaki baskı ve etkiler ile mevcut su kalitesi göz önünde bulundurularak ope-

rasyonel, genel amaçlı ve gerekli olan durumlarda araştırmacı izlemeyi de içerecek şekilde iz-
leme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,

ç) Su kalitesi ve miktarı izlemesi yapan her kurum ve kuruluşun kendi görev ve yetkileri
çerçevesinde bu Yönetmelik esaslarına göre izleme yapması,

d) Su kalite ve miktarının izlenmesi sonucunda elde edilen verilerin Su Bilgi Sistemine
aktarılması ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla bedelsiz paylaşılması,

e) Sınıraşan sular konusunda veri paylaşımının Bakanlık inisiyatifinde olması,
f) İzlemede standardizasyonun sağlanması,
g) İzleme noktalarının belirlenmesinde su kütlelerinin, tipolojilerinin, referans şartların,

baskı ve etkilerin dikkate alınması,
ğ) İzleme noktalarının ve izlenecek parametrelerin belirlenmesinde mükerrerliğin ön-

lenmesi,
esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Su Kütlelerinin, Tipolojilerinin, Referans Şartların, Baskı-Etkilerin ve

İzleme Noktalarının Belirlenmesi

Su kütlelerinin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Nehir havzası sınırları içindeki bütün akarsu, göl, kıyı ve geçiş suları;

doğal su kütlesi, yapay su kütlesi ve büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi olarak belirlenir.
(2) Yüzeysel su kütleleri Bakanlık tarafından belirlenir ve haritalandırılır.
(3) Yeraltı suyu kütleleri, 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Tipolojilerin belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Yüzeysel su kütleleri için tipolojiler, Su Havzalarının Korunması ve

Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kriterler dikkate
alınarak, Bakanlık tarafından belirlenir.
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Referans şartların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Her bir yüzeysel su kütlesi tipolojisi için o tipe özgü referans şartlar,

maksimum ekolojik potansiyel ve referans noktalar, su kütlelerinin kalite sınıflandırması ça-
lışmalarında kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenir. Referans noktalar harita üzerinde gös-
terilir.

(2) Referans şartlar doğal su kütlelerinin özellikleri esas alınarak belirlenir.
(3) Yapay ve büyük ölçüde değiştirilmiş su kütleleri için ise referans şartlar yerine mak-

simum ekolojik potansiyel belirlenir.
(4) Referans şartlar, referans noktaların var olduğu durumlarda izleme sonuçlarına da-

yalı olarak; referans noktaların var olmadığı durumlarda ise tarihi veriler,  modelleme sonuçları,
uzman görüşü veya bu yöntemler birlikte kullanılarak belirlenir.

Baskı ve etkilerin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Yüzeysel sularda insani faaliyetlerden kaynaklanan baskı ve etkilerin

analizi ile risk analizi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak, Yüzeysel Su Ka-
litesi Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Yeraltı sularında insani faaliyetlerden kaynaklanan baskı ve etkilerin analizi, Yeraltı
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
hükümleri çerçevesince yapılır veya yaptırılır.

İzleme noktalarının belirlenmesinde genel esaslar
MADDE 10 – (1) Genel amaçlı ve operasyonel izleme noktaları, Bakanlığın koordi-

nasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenir.
(2) Genel amaçlı ve operasyonel izleme noktaları belirlenirken;
a) Su kütlesini temsil etmesi,
b) Alıcı ortama yapılan deşarjların su kütlesinde tam karışımının sağlandığı bölgede

olması,
c) Her şartta ulaşılabilir olması,
ç) Akım gözlem istasyonları ile birlikte veya yakınında olması,
gerekir.
(3) İzleme noktalarının gösterildiği 1/25.000 ölçekli haritalar Bakanlıkça, Coğrafi Bilgi

Sistemleri (CBS) formatında metrik sisteme göre “UTM 6 derece” olarak, hazırlanır veya ha-
zırlattırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal İzleme Ağı ve İzleme Programları

Ulusal izleme ağı
MADDE 11 – (1) Ulusal İzleme Ağı, bütün yüzeysel ve yeraltı sularını içerecek şekilde

ve Bakanlığın koordinasyonunda, izleme faaliyeti yürüten bütün ilgili kurum ve kuruluşların
katılımı ile oluşturulacak çalışma grupları tarafından belirlenir ve kurulur.

(2) İzleme çalışmaları yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar, oluşturulan İzleme Ağı çer-
çevesinde görev ve yetkileri kapsamında izleme yapar.

İzleme programları
MADDE 12 – (1) İzleme programları Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve

kuruluşlarla birlikte hazırlanır, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Bakanlıkça değiştirilebilir.
(2) Ulusal İzleme Ağı ve izleme programları genel amaçlı ve operasyonel izleme nok-

talarını kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüzeysel Suların İzlenmesi ile İlgili Esaslar

Yüzeysel suların izlenmesi
MADDE 13 – (1) Yüzeysel suların mevcut durumunun sınıflandırılması, tabii şartlar-

dan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun vadeli değişimlerin değerlendirilmesi, iyi su du-
rumuna ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti ve hidrolojik hesaplamaların yapılabilmesi amaçlarıyla,
su miktarı ve kalitesinin izlenmesi esastır.
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(2) Yüzeysel sularda izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığı ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte Bakanlıkça belirlenir.

(3) Yüzeysel sularda ölçülmesi gereken fiziko-kimyasal ve kimyasal parametreler Ek-1’de
verilmektedir.

Yüzeysel suların genel amaçlı izlenmesi
MADDE 14 – (1) Genel amaçlı izleme, yüzeysel sularda tabii şartlardan ve insani faa-

liyetlerden kaynaklanan uzun dönemli su kalitesi ve miktarındaki değişimlerin değerlendiril-
mesi için yapılır.

(2) Genel amaçlı izleme kapsamında, her bir izleme noktasında;
a) Ek-1’deki bütün biyolojik, hidromorfolojik ve genel fiziko-kimyasal kalite element-

leri,
b) Havzaya deşarj edilen öncelikli maddeler,
c) Havzaya önemli miktarlarda deşarj edilen diğer kirletici maddeler,
izlenir.
(3) Genel amaçlı izleme mevsimsel olarak yapılır.
(4) Nehir havza bölgesindeki bütün yüzeysel suların mevcut durumlarının ortaya ko-

nulması ve değerlendirmesinin yapılabilmesi için, genel amaçlı izleme programlarına en az ti-
poloji sayısı kadar su kütlesinin dâhil edilmesi gerekir.

(5) Genel amaçlı izleme programları, operasyonel ve araştırmacı izleme programların-
dan alınan bilgiye bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından
değiştirilebilir.

(6) Nehir havzasındaki mevcut referans şartlardaki su kütleleri genel amaçlı izleme
kapsamında izlenir.

Yüzeysel suların operasyonel izlenmesi
MADDE 15 – (1) Operasyonel izleme, risk altındaki su kütlelerinin mevcut durumunun

belirlenmesi ve tedbirler programının hazırlanarak sonuçlarının değerlendirilmesi için yapılır.
(2) Operasyonel izlemede, mevcut baskılar dikkate alınarak belirlenmiş olan kirletici-

lerin izlenmesi esastır.
(3) Operasyonel izleme kapsamında, her bir izleme noktasında;
a) Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri,
b) Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler,
c) Havzaya önemli miktarda deşarj edilen diğer bütün kirletici maddeler,
izlenir.
(4) Operasyonel izleme mevsimsel olarak yapılır. Ancak su kütlesi üzerindeki baskının

boyutuna göre izleme sıklıkları artırılabilir.
(5) Risk analizi veya genel amaçlı izleme sonuçlarına göre risk altında olduğu belir-

lenmiş su kütleleri ve öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri, operasyonel izleme kap-
samında izlenir.

(6) Operasyonel izleme noktalarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklar ile hidromorfolojik baskıların etkisindeki su

kütlelerinde, baskının boyutu ve etkisi ile tedbirler programı sonuçlarının değerlendirilebilme-
sini sağlayacak yeterli sayıda izleme noktası belirlenir.

b) Operasyonel izleme noktası sayısı, risk altında olduğu belirlenmiş su kütlesi sayı-
sından az olamaz.

c) Operasyonel izleme programına dâhil edilmiş bir su kütlesinde tek bir noktasal baskı
varsa, izleme noktası, deşarjın alıcı ortamda tam karışımının sağlandığı noktaya göre belirlenir.
Eğer birden çok baskı varsa, baskıya göre birden fazla operasyonel izleme noktası belirlenir
ya da tüm baskıların kümülatif etkisinin temsil edildiği tek operasyonel izleme noktası belir-
lenir.
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Yüzeysel suların araştırma maksadıyla izlenmesi
MADDE 16 – (1) Araştırmacı izleme;
a) Değerlerin aşılmasının sebebinin bilinmemesi,
b) Genel amaçlı izlemenin, çevresel hedeflere ulaşılamayabileceğini göstermesi ve ope-

rasyonel izlemenin henüz gerçekleştirilmemiş olması hallerinde çevresel hedeflere ulaşılama-
masının sebeplerinin belirlenmesi,

c) Kazara, kasten veya doğal afetler sonucu oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin be-
lirlenmesi ve değerlendirilmesi,

maksadıyla yapılır.
(2) Su ortamını etkileyebilecek herhangi bir kaza durumunda, ilgili kurum ve kuruluş-

larca derhal Bakanlığa bilgi verilir.
(3) Araştırmacı izleme, su kütlesinin tamamında veya belirli bir kısmında risk oluştur-

ması muhtemel parametrelerin izlenmesi yoluyla yapılır.
(4) Araştırmacı izleme, alarm veya erken uyarı sistemlerini içerebilir.
(5) İzleme sonuçları tedbirler programının oluşturulmasında kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeraltı Sularının İzlenmesi ile İlgili Esaslar

Yeraltı sularının izlenmesi
MADDE 17 – (1) Yeraltı sularının miktar ve kalitesinin mevcut durumunun belirlen-

mesi ile tabii şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun vadeli değişimlerin değer-
lendirilmesi maksadıyla, izleme yapılması esastır.

(2) Yeraltı sularında izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığı, Yeraltı Sularının Kirlen-
meye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan hükümler
çerçevesinde belirlenir.

Yeraltı suyu izleme ağı
MADDE 18 – (1) Yeraltı suyu kütlelerinin kimyasal durum ve miktar durumlarının de-

ğerlendirilmesi ile insani faaliyetler sonucu oluşan kirleticilerdeki artma eğilimini tespit etmek
maksadıyla, Yeraltı Suyu İzleme Ağı kurulur.

(2) Yeraltı Suyu İzleme Ağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak DSİ tarafından
oluşturulur ve Bakanlıkça Ulusal İzleme Ağına dâhil edilir.

Yeraltı sularının genel amaçlı izlenmesi
MADDE 19 – (1) Yeraltı sularında genel amaçlı izleme, iyi kimyasal duruma ulaşılması

bakımından risk değerlendirilmesinin yapılabilmesi, yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar
durumlarının belirlenmesi, tabii şartlar ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli de-
ğişimlerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgi sağlamak maksadıyla yapılır.

(2) Genel amaçlı izleme kapsamında, yeraltı suyu kütlelerinde izlenecek parametreler
ve izleme sıklıkları, yeraltı suyu izleme programlarında belirtilir. İyi yeraltı suyu durumuna
ulaşamama riski tespit edilen yeraltı suyu kütlelerinde, ana parametrelere ilave parametreler
eklenebilir.

(3) Yeraltı sularında izlenmesi gereken asgari parametreler Ek-2’de verilmektedir.
(4) Her bir su kütlesi için genel amaçlı izleme sıklığı, su kütlesinin durumundaki deği-

şiklikleri ortaya koyabilecek şekilde belirlenir.
Yeraltı sularının operasyonel izlenmesi
MADDE 20 – (1) Yeraltı sularında operasyonel izleme, risk altında olduğu belirlenen

bütün yeraltı su kütlelerinin kimyasal durumlarının belirlenmesi, insani faaliyetlerden kaynak-
lanan uzun dönemli kirlilik artış eğiliminin tespiti ve tedbirler programının etkinliğinin değer-
lendirilmesi amaçlarıyla yapılır.

(2) İzlenecek parametreler, yeraltı su kütlesinin durumu ile baskı ve etkilerin varlığına
göre Bakanlıkça belirlenir.
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(3) Operasyonel izleme, genel amaçlı izleme programları arasındaki dönemde, YAS
kütlesi üzerindeki baskıların etkilerini tespit etmek için yılda en az bir kez olmak üzere DSİ
tarafından, SYGM’nin görüşünü alarak belirlenen yeterli sıklıkta uygulanır.

Yeraltı sularının miktar bakımından izlenmesi
MADDE 21 – (1) Yeraltı sularının miktar bakımından izlenmesi, yeraltı su kütlelerinin

miktarını tespit etmek ve yeraltı su kütlelerinin kimyasal durum değerlendirmelerine yardımcı
olmak, amaçlarıyla yapılır.

(2) İzleme sıklığı, kısa ve uzun dönemli seviye değişiklikleri dikkate alınarak seçilir.
(3) Yeraltı su seviyesindeki değişimler bakımından risk altında olduğu belirlenen yeraltı

suyu kütlelerinde, yağışlı ve kurak dönemleri kapsayacak şekilde yılda iki kereden az olmamak
kaydıyla, yeterli sıklıkta ölçüm yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Koruma Bölgelerinin ve Hassas Alanların İzlenmesi ile İlgili Esaslar

Koruma bölgelerinin ve hassas alanların izlenmesi
MADDE 22 – (1) Koruma bölgeleri;
a) İçme ve kullanma suyu kaynakları,
b) Habitat ve tür koruma alanlarını (yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, Ramsar

Alanları, uluslararası öneme sahip sulak alanlar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Sit Alanları
dâhilindeki su kütleleri ve hassas alanlar, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alan-
ları, Tabiat Anıtları dahilindeki su kütleleri),

c) Suda yaşayan ekonomik açıdan önemli türlerin korunması için tahsis edilen alanları
(balık ve kabuklu su canlıları),

ç) Yüzme suyu olarak tahsis edilen alanlar dahil rekreasyon amaçlı kullanılan su küt-
lelerini,

d) 18/2/2004 tarihli ve 25637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı
Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği ile 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında nütrientler açı-
sından hassas olarak belirlenmiş su alanlarını,

kapsar.
(2) İçme suyu elde edilen yüzeysel su ve yeraltı su kütleleri, büyükşehir belediye sınır-

ları içerisinde büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri,
büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise DSİ tarafından izlenir ve izleme neti-
celerini Bakanlığa bildirir.

(3) İçme suyu elde edilen ve elde edilmesi planlanan alanlarda izleme,  Ek-3’teki nüfus
aralıklarına göre belirlenen izleme sıklıklarına göre yapılır.

(4) İçme suyu elde edilen ve elde edilmesi planlanan alanlarda, 29/6/2012 tarihli ve
28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planla-
nan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğin Ek-1’indeki listede yer alan parametreler
ile bütün öncelikli maddeler ve havzaya deşarj edilen diğer kirletici maddeler izlenir.

(5) İçme suyu temini maksadıyla kullanılan ve/veya kullanımı planlanan YAS kütlele-
rinin kalite durumu 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tü-
ketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin eklerinde yer alan parametre listesi ve standartları
dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir.

(6) Diğer koruma alanlarında izleme, ilgili mevzuat çerçevesinde izleme yapan kurum
ve kuruluşlarca, mevzuatta yer alan parametreler dikkate alınarak yapılır.

(7) Risk altında olan bütün koruma alanlarında operasyonel izleme yapılır ve belirlenen
çevresel hedeflere ulaşılıncaya kadar izlemeye devam edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Biyolojik İzleme, Hidrolojik ve Hidromorfolojik İzleme ve Gerçek

Zamanlı İzleme ile İlgili Esaslar
Biyolojik izleme
MADDE 23 – (1) Su kütlelerinde biyolojik izleme, tabii şartlar ve insani faaliyetlerden

kaynaklanan çevresel değişikliklerin suda yaşayan canlılar üzerindeki etkilerinin değerlendi-
rilmesi için yapılır.

(2) Biyolojik izleme kapsamında bentik makroomurgasız, balık, makrofit, fitoplankton
ve fitobentoz biyolojik kalite unsurları izlenir.

(3) Biyolojik izleme kapsamında, izlenecek bütün biyolojik kalite unsurlarının çeşitli-
liği, bolluğu, hassas tür varlığı ve balıklar için ayrıca yaş dağılımı, analiz edilir.

(4) Biyolojik izleme kapsamında izlenmesi gereken parametreler Ek-1’de verilmektedir.
(5) Genel amaçlı izleme noktalarında bütün biyolojik kalite unsurları izlenir.
(6) Operasyonel izleme noktalarında, mevcut baskıya karşı en hassas olduğu belirlenen

biyolojik kalite unsuru izlenir.
(7) Suyun biyolojik kalitesi, Ek-4’te yer alan su kütlesinin baskı türüne göre izlenmesi

gereken biyolojik kalite elementlerine göre izlenir.
(8) Her bir biyolojik kalite elementi için biyolojik izleme sonuçlarının değerlendiril-

mesinde kullanılacak ulusal biyolojik indeksler, Bakanlıkça belirlenir veya belirlenmesi temin
edilir.

(9) Biyolojik izlemeyi Bakanlık yapar veya yaptırır.
(10) Biyolojik izleme ile ilgili esaslar Tebliğ ile düzenlenir.
Hidrolojik ve hidromorfolojik izleme
MADDE 24 – (1) Tabii şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği ile

ilgili problemlere çözüm getirilmesi, su bütçesi hesaplarının yapılması, su yapılarının proje-
lendirilmesi, taşkın ve kurak dönem su yönetimi politikalarının geliştirilmesi, iklim değişikli-
ğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi, su yapılarının mansabındaki ekolojik canlılığın
sürdürülebilmesi için çevresel akış miktarının tespiti ve sürekli olarak gözlenmesi, su ile alakalı
diğer bütün faaliyetlerin yönetilmesi maksadıyla su kütlelerinde hidrolojik ve hidromorfolojik
izleme yapılması esastır.

(2) Hidrolojik izleme kapsamında akarsularda debi ve seviye ölçümleri, göllerde seviye
ölçümleri, yüzeysel su yataklarında sediment miktar ölçümleri, arazilerde kar yüksekliği ve
kar yoğunluğu ölçümleri yapılır.

(3) Hidrolojik ve hidromorfolojik izleme ile alakalı usul ve esaslar, Bakanlık tarafından
çıkarılacak bir Tebliğ ile belirlenir.

(4) Su kütlelerindeki hidrolojik izleme DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, hidromorfo-
lojik izleme ise Bakanlık ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Hidromorfolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılacak hidromor-
folojik indeksler, Bakanlıkça oluşturulur.

(6) İzleme sonucu elde edilecek veriler, izlemeyi yapan kurum tarafından Su Bilgi Sis-
temine aktarılır.

Gerçek zamanlı izleme
MADDE 25 – (1) Havzalarda kirlilik yükünün ani ve uzun dönemli değişikliklerinin

izlenmesi maksadıyla gerçek zamanlı izleme sistemleri kurulur.
(2) Gerçek zamanlı izleme noktaları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Ba-

kanlıkça tespit edilir.
(3) Gerçek zamanlı izleme verileri, Bakanlık bünyesindeki Merkezi İzleme Odasından

takip edilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamına giren sular ile alakalı olarak Ülke genelinde kurulmuş

ve kurulacak olan bütün gerçek zamanlı izleme sistemleri, Bakanlık Merkezi İzleme Sistemine
dâhil edilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Örnekleme, Ölçüm Metotları, Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi,

Raporlama ve Standardizasyon ile İlgili Esaslar

Örnekleme
MADDE 26 – (1) Numunelerin alınması, taşınması, korunması, saklanması ve kabulü

TS EN ISO 5667 Standartları ve ilgili mevzuata göre yapılır.
(2) Biyolojik ve mikrobiyolojik örneklemeler Ek-5’te yer alan TS EN ISO Standartla-

rına göre gerçekleştirilir.
Ölçüm metotları
MADDE 27 – (1) Ek-1’de verilen fiziko-kimyasal ve kimyasal parametrelerin analizi

ulusal ve uluslararası kabul görmüş standart metotlar kullanılarak yapılır.
(2) Su örneklerinin öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler hariç olmak üzere fiziko-

kimyasal, kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerin analizleri kamu laboratuvarları ile akre-
dite olmuş özel laboratuvarlarda yapılır. Öncelikli maddeler, belirli kirleticiler ve biyolojik ka-
lite elementlerinin analizlerinde akreditasyon şartı aranmayabilir.

(3) Biyolojik ve mikrobiyolojik ölçümler Ek-5’te yer alan TS EN ISO Standartlarına
göre gerçekleştirilir.

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama
MADDE 28 – (1) İzleme sonucunda elde edilen verilerin doğruluğu izleme yapan ku-

rum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilir.
(2) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilen veriler Su Bilgi Sistemine gi-

rilir.
(3) Su kütlelerinin mevcut durumu hakkındaki raporlama, gerekli duyulması halinde,

Su Bilgi Sistemindeki veriler dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılır.
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından izlenen ve değerlendirilen su ve atıksu verileri

paylaşılır.
Standardizasyon
MADDE 29 – (1) İzlemede standardizasyonun sağlanması maksadıyla kalıcı ve sür-

dürülebilir bir ulusal laboratuvar ağı oluşturulur.
(2) Laboratuvarların standardizasyona uygunluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca de-

netlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-1’de yer alan parametreler için uyum süresi bu Yönet-

melik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldır.
(2) Su kalitesi izleme çalışmaları yürüten ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bu beş yıl

içerisinde izleme alt yapısını oluşturarak, yüzeysel ve yeraltı su kütlelerinde izleme çalışmala-
rına başlar.

(3) Biyolojik ve hidromorfolojik indeksler bu Yönetmeliğin yayımından itibaren sekiz
yıl içerisinde belirlenir.

(4) Ulusal İzleme Ağının oluşturulması bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra
en geç beş yıl içerisinde gerçekleştirilir ve uygulanır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadro-

larına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kap-

sar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukatlık alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü

sınavı,
d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Sınav Komisyonu: Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklar, kadro ve

ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile
alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro
sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri

ve şekli, Bakanlıkça belirlenecek asgari KPSSP3 puanı ve yılı, atama yapılması planlanan aza-
mi kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınav konuları, sınavın şekli,
yeri ve zamanı, başvuru evrakının temin edileceği yerler ve başvuruda istenecek belgeler ile
gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en
az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek
ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek su-
retiyle duyurulur.

11 Şubat 2014 – Sayı : 28910                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

reklidir;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,
b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

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

sahip olmak.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel ve Eğitim Dairesi

Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu
doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onayla-

nabilir.
Başvuru usulü
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında

belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Bakanlık internet sitesinden yapılabilir.
(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Personel

ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan
şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen
KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan
azami kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan
türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.
Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

(2) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fo-
toğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi
olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav Komisyonu
MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya uygun görülen bir Müsteşar Yar-

dımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, I. Hukuk
Müşaviri, daire başkanı ve üstü yöneticiler, hukuk müşavirleri ve/veya avukatlar arasından Ba-
kan onayı ile belirlenen başkan dahil beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Gerek görülmesi halinde
üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim üyeleri de hukuk müşaviri ve/veya avukatların
yerine Komisyonda üye olarak görevlendirilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komis-
yona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katı-
lırlar.
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(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü

olarak tek aşamalı yapılır.
Sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.
Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 12 nci maddede belirtilen sınav

konularından Bakanlık tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan
seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle
yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komis-
yonu tarafından hazırlattırılır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav
Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine
konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların hu-
zurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizli-
liğe riayet edilir. Yazılı sınav Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için gö-
revlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan
edilir.

(5) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul
ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit

puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapıl-
ması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre,
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atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana
sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın ya-
pılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde
ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar
ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gös-
terilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması
halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai
başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.
Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.
Ayrıca, sınavı asil olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim
yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması
halinde yedekler başarı sırasına göre atanabilir.

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

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

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça
saklanır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sı-

nav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Ko-
misyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Bildirim

Atama işlemleri
MADDE 18 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bil-

dirimde belirtilen süre içerisinde;
a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi

ile avukatlık kadrosuna yapılacak atamalarda ruhsatnamenin onaylı bir örneği,
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal bildirimi,
ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından hukuk müşaviri veya

avukat kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Sınavda başarılı olup süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenler ile atanma is-

teminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir se-
beple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak
kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları ya-
pılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde ma-
zeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz
başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak
sayılmaz.

Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, atama işle-

minden itibaren otuz gün içerisinde DPB e-uygulama sistemi üzerinden Devlet Personel Başkan-
lığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 20 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

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

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türkiye Bankalar Birliğinden:
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirketlerin Risk Merkezi nezdindeki bilgilerden yararlanarak yazılım, model, rapor
üretmeleri ve benzeri diğer ürünleri geliştirmeleri mümkündür. Ancak, her koşulda geliştirilen
ürünler öncelikle Risk Merkezi’nin kullanımına sunulur. Risk Merkezi Yönetimi tarafından
değerlendirilen bu kapsamdaki ürün tekliflerinden Risk Merkezi tarafından kullanılmasına
karar verilen ürünlerin hak, mülkiyet ve telif hakları Risk Merkezine, kabul edilmeyenlerin
hak, mülkiyet ve telif hakları ise şirketlere aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  7/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-15
KONU             :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 
                            3840 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine

istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,
1 - ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programı-

na alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3840
no.lu parselde bulunan 123.257,59 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini
teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonu-
cunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3840 parsel no.lu
taşınmazın 1.489.000.- (Birmilyondörtyüzseksendokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek tek-
lifi veren Selahattin BABAOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selahattin
BABAOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2 - İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/4/2012 28260

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/12/2012 28502
2- 6/8/2013 28730
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            :  7/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-16
KONU             :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 
                            3844 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine

istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,
1 - ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programı-

na alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3844
no.lu parselde bulunan 1.551,72 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi-
ni teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale
sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3844 parsel no.lu
taşınmazın 27.000.- (Yirmiyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ökkeş ENNİ’ye
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ökkeş ENNİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2 - İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH            :  7/2/2014
KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-17
KONU             :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 
                            3839 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine

istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına

alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3839
no.lu parselde bulunan 46.610,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini
teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonu-
cunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Haruniye Mahallesi 3839 parsel no.lu
taşınmazın 476.000.- (Dörtyüzyetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bilal
Habeş GÜMÜŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bilal Habeş GÜMÜŞ’ün sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 466.000.-(Dörtyüzaltmışaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Menko İnşaat Maden Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Menko İnşaat Maden Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 447.000.-(Dörtyüzkırkyedibin) Türk Lirası bedelle üçüncü
teklifi veren Selahattin BABAOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selahattin
BABAOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİ MÜHÜR TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçi mührünün; ölçüsü, imal ettirilmesi, tes-

limi, muhafazası, bedeli, kullanımı, iade, yenileme ve zayi hallerinde yapılması gerekenler ile

diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Berat: Mührün kim tarafından kullanıldığını gösteren belgeyi,

b) Darphane: Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

c) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi

sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi ge-

reken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun

4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

e) Mühür: Bağımsız denetçi mührünü,

f) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları

ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mührün İmal Ettirilmesi ve Teslimi

Mührün imal ettirilmesi

MADDE 5 – (1) Mühür, 12/9/1984 tarihli ve 18513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Resmi Mühür Yönetmeliği ekinde belirtilen tek satırlı mühür ölçüleri esas alınarak Kurumca

Darphaneye imal ettirilir.

Mührün tesellümü ve muhafazası

MADDE 6 – (1) İmal ettirilen mühürler, beratı ile birlikte Kurum tarafından teslim alı-

nır ve denetçilere teslim edilinceye kadar Kurumda muhafaza edilir.
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Mührün teslimi ve bedeli

MADDE 7 – (1) Mühür ve beratı, bedeli ödendikten sonra teslim/tesellüm tutanağı ha-

zırlanarak sicile tescil işlemini müteakip yetkili kişiye imza karşılığı teslim edilir.

(2) Mühür bedeli Kurum tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mührün Muhafazası ve Kullanımı

Denetçi tarafından mührün muhafazası

MADDE 8 – (1) Denetçi mührünü ve beratını, Kuruma iade edinceye kadar muhafaza

ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Mührün kullanımı

MADDE 9 – (1) Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilen

sorumlu denetçiler ile tek başına bağımsız denetim raporu imzalayacak denetçiler mühür kul-

lanmak zorundadır.

(2) Denetçiler, denetçi mührünü sadece denetim faaliyetlerine ilişkin işlerinde kulla-

nırlar.

(3) Mühür, berat sahibi denetçi tarafından kullanılır. Berat sahibi, mührün kullanılma-

sından sorumlu olup, başkaları tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almakla yü-

kümlüdür.

(4) Elektronik imzaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mühür, denetçi

tarafından, başta denetim faaliyetlerine ilişkin yapacağı yazışmalar, müşteriyle yapacağı söz-

leşmeler ve düzenleyeceği raporlar olmak üzere Kurum tarafından belirlenen iş, işlem, belge

ve raporlara tatbik olunur.

(5) Denetim kuruluşları tarafından düzenlenen denetim raporlarına, kuruluş adına ra-

poru imzalama yetkisini haiz sorumlu denetçinin mührü tatbik olunur.

(6) Mühür; imzalanması ve onaylanması gereken belgelerde imza üzerine, paraf edilme

hallerinde ise metni müteakip olmak üzere belgenin sağ alt köşesine paraf üzerine tatbik olunur.

(7) Faaliyet izinleri Kurumca askıya alınan veya durdurulan denetçiler, Kurumca uygun

görülen haller hariç olmak üzere, askıya alma veya durdurma süresinin sonuna kadar mühür

kullanamazlar.

(8) Denetim faaliyetlerinde denetçi mührü dışında başka bir mühür kullanılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mührün İadesi, Yenilenmesi ve Zayi Halleri

Mührün iadesi

MADDE 10 – (1) Faaliyet izni iptal edilen denetçi, Kurumca uygun görülen haller hariç

olmak üzere, bu hususun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mührünü beratı ile

birlikte kendisi veya kanuni vekili vasıtasıyla Kuruma elden iade eder. Aksi halde keyfiyet Ku-

rum tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.
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(2) Vefat, gaiplik halleri ile kişiye kanuni müşavir veya vasi tayin edilmesi hallerinde

mührün kullanımı geçersizdir. Vefat ve gaiplik hallerinin vukuunu,  vasi veya kanuni müşavir

atanmasına ilişkin mahkeme kararını müteakip, denetçi mühür ve beratı denetçinin varisleri,

kanuni vekilleri, vasi veya kanuni müşavir tayin edilen kişi tarafından Kuruma elden iade

edilir.

(3) İadeyi gerektiren diğer hallerde mühürler 15 gün içinde beratı ile birlikte Kuruma

iade edilir.

Mührün yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Mühürdeki yazıların okunamayacak derecede silinmesi veya mührün

fiziksel olarak kullanılamayacak duruma gelmesi halinde talep üzerine, eski mühür ve beratının

Kuruma iadesi şartıyla, yeni mühür verilir.

Mühür ve beratının zayii

MADDE 12 – (1) Mührün veya beratının yangın, su baskını veya deprem gibi afet hal-

leri ile hırsızlık veya diğer irade dışı sebeplerle zayi olması halinde denetçi, keyfiyeti ekinde

tevsik edici bir belge bulunan yazı ile 15 gün içinde Kuruma bildirir.

(2) Herkesçe malum olan mücbir sebep hallerinde bildirim ve belge aranmaz.

(3) Kurum tarafından yeni mühür veya mühür beratı, denetçi siciline gerekli kayıt ko-

nulmak suretiyle denetçiye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Mührün veya beratının zayi olduğunun süresi içinde Kuruma bildi-

rilmemesi veya faaliyet izninin iptali halinde, Kurumca uygun görülen haller hariç, mührün

beratı ile birlikte Kuruma süresi içinde iade edilmemesi hallerinde denetçiler hakkında Yönet-

melikte yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar ile

diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli

Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elek-

tronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzen-

lenir.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU

(TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21

Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” (TFRS Yorum 21) Yorumunun yürürlüğe konulması-

dır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek/1’de yer alan TFRS Yorum 21’de belirlen-

miştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ç) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön

vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul tarafından kamuoyuna duyurulan

metni,

ifade eder.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeler, bu Tebliği ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan

“TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumunu 1/1/2014 tarihi öncesi

hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu Yorumun 1/1/2014 öncesi

hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde, bu durum finansal tablo

dipnotlarında açıklanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi

ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” Yorumu, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dö-

nemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 28’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SIRA NO: 15

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TMS 36
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Teb-
liğ (Sıra No: 28)’in” ekinde yer alan “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardının;

a) 130 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“130. Bir işletme, bir varlık (şerefiye de dahil olmak üzere) veya nakit yaratan bir birim

için dönem boyunca muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararına ilişkin ola-
rak aşağıdaki açıklamaları yapar:

(a) Değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesini veya iptalini gerektiren olay ve
durumlar.

(b) Muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararı tutarı.
(c) Bir varlık için:
(i) İlgili varlığın niteliği ve
(ii) İşletmenin faaliyet alanı bilgisinin TFRS 8’e göre raporlaması durumunda, işlet-

menin temel raporlama esasına göre ilgili varlığın ait olduğu raporlanabilir faaliyet alanı.
(d) Nakit yaratan bir birim için:
(i) Nakit yaratan birimin tanımı (üretim hattı, fabrika, faaliyet kolu, coğrafi alan veya

TFRS 8’de tanımlanan raporlanabilir bir faaliyet alanı mı olduğu),
(ii) Varlık sınıfı itibarıyla, ayrıca işletmenin faaliyet alanı bilgisini TFRS 8’e göre ra-

porlaması durumunda işletmenin temel raporlama formatına göre raporlanabilir faaliyet alanı
itibarıyla, muhasebeleştirilen veya iptal edilen değer düşüklüğü zararı tutarı ve

(iii) Nakit yaratan birimin, (eğer varsa) geri kazanılabilir tutarını belirleyen varlıkların
toplamının, ilgili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir değerine ilişkin yapılan bir önceki
tahminden sonra değişmiş olması durumunda, varlıkların toplanmasında kullanılan önceki ve
şimdiki yöntemin tanımı ve ilgili nakit yaratan birimi belirleme yönteminin değişme nedenleri.

(e) Varlığın (nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarı ve varlığın (nakit yaratan
birimin) geri kazanılabilir tutarının satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri mi yoksa
kullanım değeri mi olduğu.

(f) Söz konusu geri kazanılabilir tutarın elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe
uygun değer olması durumunda, işletme aşağıdaki açıklamaları yapar:

(i) Varlığın (nakit yaratan birimin) gerçeğe uygun değer ölçümünün bütünüyle (göz-
lemlenebilir olup olmadığına bakılmaksızın ‘elden çıkarma maliyetleri’ dikkate alınmadan) sı-
nıflandırıldığı gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin seviyesi (bakınız TFRS 13),

(ii) Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin 2 nci ve 3 üncü seviyelerinde sınıflandırılan
gerçeğe uygun değer ölçümleri için; elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer
ölçümünde kullanılan değerleme yönteminin (yöntemlerinin) tanımı. Değerleme yönteminde
bir değişiklik olması durumunda, işletme söz konusu değişikliği ve değişiklik yapılmasının ne-
denini (nedenlerini) açıklar.

(iii) Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin 2 nci ve 3 üncü seviyelerinde sınıflandırılan
gerçeğe uygun değer ölçümleri için; yönetimin elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe
uygun değeri belirlerken esas aldığı temel varsayımlar. Temel varsayımlar, varlığın geri kaza-
nılabilir tutarının en duyarlı olduğu varsayımlardır. İşletme ayrıca mevcut ölçümde ve elden
çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri bugünkü değer yöntemine göre ölçmesi
durumunda önceki ölçümde kullandığı iskonto oranını (oranlarını) açıklar.
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(g) Geri kazanılabilir tutarın kullanım değeri olması durumunda, kullanım değerine yö-
nelik şimdiki ve önceki (eğer varsa) tahminlerde kullanılan iskonto oranı (oranları).”

b) 134 üncü paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c) Birimin ya da birimler grubunun geri kazanılabilir tutarının belirlenmesinde esas

alınan temel (başka bir ifadeyle kullanım değeri veya elden çıkarma maliyetleri düşülmüş ger-
çeğe uygun değer).”

c) 140J paragrafı eklenmiştir.
“140J. Finansal olmayan varlıklara yönelik geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin

yapılan değişikliklerle bu Standardın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir. Söz konusu
değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geriye dönük
olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklikler TFRS 13’ün
uygulanmadığı dönemlerde (karşılaştırmalı dönemlerde dahil olmak üzere) uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İşletmeler bu Tebliği 1/1/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anı-
lan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 41’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
SIRA NO: 16

MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hak-
kında Tebliğ Sıra No: 41’in ekinde yer alan “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” Standardının; 

(a) 91 inci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Finansal riskten korunma aracının vadesinin dolması, satılması, sonlandırılması

veya kullanılması. Bu bakımdan, finansal riskten korunma aracının yenilenmesi veya bir başka
finansal riskten korunma aracına aktarılması, bu işlemler işletmenin belgelenmiş riskten ko-
runma stratejisinin bir parçası olduğu durumlarda, vadenin dolması ya da sonlandırma olarak
kabul edilmez. Ayrıca, bu amaçla aşağıdaki durumlarda, finansal riskten korunma aracının va-
desinin dolması ya da sonlandırılması söz konusu değildir;

(i) Yürürlükteki mevzuat hükümleri veya mevzuatın yenilenmesi sonucunda, finansal
riskten korunma aracının taraflarının, bir veya daha fazla takas kuruluşunun her bir tarafın yeni
karşı tarafı haline gelmesi için başlangıçtaki karşı taraflarını yenilemek konusunda anlaşmaya
varmaları. Bu amaçla, takas kuruluşu, merkezi bir kuruluş (bazen bir “takas organı” ya da
“takas kurumu” olarak adlandırılır) ya da örneğin merkezi bir kuruluş tarafından takasın ger-
çekleştirilmesi amacıyla karşı taraf olarak hareket eden, takas kuruluşunun bir takas üyesi ya
da takas kuruluşunun takas üyesinin müşterisi olan işletme veya işletmelerdir. Ancak, finansal
riskten korunma aracının taraflarının, başlangıçtaki karşı taraflarını farklı karşı taraflarla yeni-
lemeleri durumunda, söz konusu tarafların yalnızca aynı merkezi kuruluş ile takas gerçekleş-
tirmesi durumunda bu Paragraf uygulanır.

(ii) Finansal riskten korunma aracına ilişkin diğer değişikliklerin bulunması durumunda,
bu değişikliklerin karşı tarafın bu şekilde yenilenmesini gerçekleştirmek için gerekli olanlarla
sınırlı olması. Bu tür değişiklikler, finansal riskten korunma aracının başlangıçta takas kurulu-
şuyla takas edilmiş olması halinde öngörülecek şartlar ile tutarlı olanlarla sınırlıdır. Bu deği-
şiklikler teminat hükümlerini, alacak ve borç bakiyelerini netleştirme haklarını ve kesilen mas-
rafları içerir.”

11 Şubat 2014 – Sayı : 28910                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



(b) 101 inci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Finansal riskten korunma aracının vadesinin dolması, satılması, sonlandırılması

veya kullanılması. Bu durumda, finansal riskten korunma işleminin etkin olduğu dönemden
itibaren (bakınız: Paragraf 95(a)) diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmesine devam
edilen finansal riskten korunma aracına ait toplam kazanç ya da kayıp, ilgili tahmini işlem
gerçekleşene kadar özkaynaklarda ayrı bir kalem olarak kalmaya devam eder. İşlemin gerçek-
leşmesi durumunda 97, 98 veya 100 üncü Paragraflar uygulanır. Bu alt Paragrafın amaçları
açısından, finansal riskten korunma aracının yenilenmesi veya bir başka finansal riskten
korunma aracına aktarılması, bu işlemler işletmenin belgelenmiş riskten korunma stratejisinin
bir parçası olduğu durumlarda, vadenin dolması ya da sonlandırma olarak kabul edilmez. Ay-
rıca, bu alt Paragrafın amaçları açısından aşağıdaki durumlarda, finansal riskten korunma ara-
cının vadesinin dolması ya da sonlandırılması söz konusu değildir;

(i) Yürürlükteki mevzuat hükümleri veya mevzuatın yenilenmesi sonucunda, finansal
riskten korunma aracının taraflarının, bir veya daha fazla takas kuruluşunun her bir tarafın yeni
karşı tarafı haline gelmesi için başlangıçtaki karşı taraflarını yenilemek konusunda anlaşmaya
varmaları. Bu amaçla, takas kuruluşu merkezi bir kuruluş (bazen bir “takas organı” ya da “takas
kurumu” olarak adlandırılır) ya da örneğin merkezi bir kuruluş tarafından takasın gerçekleşti-
rilmesi amacıyla karşı taraf olarak hareket eden, takas kuruluşunun bir takas üyesi ya da takas
kuruluşunun takas üyesinin müşterisi olan işletme veya işletmelerdir. Ancak, finansal riskten
korunma aracının taraflarının, başlangıçtaki karşı taraflarını farklı karşı taraflarla yenilemeleri
durumunda, söz konusu tarafların yalnızca aynı merkezi kuruluş ile takas gerçekleştirmesi du-
rumunda bu Paragraf uygulanır.

(ii) Finansal riskten korunma aracına ilişkin diğer değişikliklerin bulunması durumunda,
bu değişikliklerin karşı tarafın bu şekilde yenilenmesini gerçekleştirmek için gerekli olanlarla
sınırlı olması. Bu tür değişiklikler, finansal riskten korunma aracının başlangıçta takas kurulu-
şuyla takas edilmiş olması halinde, öngörülen şartlar ile tutarlı olanlarla sınırlıdır. Bu değişik-
likler teminat hükümlerini, alacak ve borç bakiyelerini netleştirme haklarını ve kesilen mas-
rafları içerir.”

(c) 108C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde 108D paragrafı eklen-
miştir.

“108D. Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Uy-
gulanmasının Sürdürülmesi değişikliğiyle bu Standardın 91 ve 101 inci paragrafları değiştiril-
miş ve AG113A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında
başlayan hesap dönemlerinde TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deği-
şiklikler ve Hatalar Standardı uyarınca geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”

(d) UR113 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde UR113A paragrafı ek-
lenmiştir.

“UR113A. Şüpheye yer vermemek üzere, başlangıçtaki karşı tarafın takas kuruluşu ile
yenilenmesi ile 91(a)(ii) ve 101(a)(ii) paragraflarında açıklanan ilgili değişikliklerin yapılma-
sının etkileri, finansal riskten korunma araçlarının ölçümüne ve dolayısıyla finansal riskten
korunmanın etkinliğinin değerlendirilmesine ve finansal riskten korunmanın etkinliğinin öl-
çümüne yansıtılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İşletmeler bu Tebliği 1/1/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anı-
lan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Şubat 2014 

SALI 
Sayı : 28910 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

UPS VE REDRESÖR SİSTEMİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
İKN: 2014/14081 
UPS ve Redresör sistemlerinin on yıl sonrası gerekli olan bakım çalışmalarında kullanılacak 

10 kalemde toplam 307 adet malzemenin alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : P.K.9 17400-Çan/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 0 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; UPS ve Redresör 

sistemlerinin on yıl sonrası gerekli olan bakım 
çalışmalarında kullanılacak 10 kalemde toplam 307 adet 
malzemenin alımı ve teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı Çan/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 26/02/2014 - 14.00 
4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 
Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 
0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 
numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 
Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir. 

5 - Teklifler 26/02/2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar 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, işin tamamı için teklif verilecektir. 
7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 986/1-1 
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MUHTELİF CİVATA, SOMUN VE RONDELA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/14073 

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 : 203 kalem muhtelif civata, somun ve rondela teknik 

şartname ve teknik bilgilerine göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26/02/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

26/02/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

olup aynı adresten 50,-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. 993/1-1 

—— • —— 

1 ADET ROLL EKMEK (CABATA) ÜRETİM MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 adet Roll Ekmek (Cabata) Üretim 

makinası alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 27.02.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - Nihai teklifler en geç 27.02.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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   1052/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye 

(ADÜAŞ) devredilen Maliye Hazinesine ait aşağıda belirtilen taşınmaz, “satış (varlık satışı)” 

yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecektir. 

 

İHALE KONUSU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

TANITIM 

DOKÜMANI VE 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİH 

VE SAATİ 

Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, 

Poyraz Mahallesi, 145 ada 98 

parselde kayıtlı 601.811,68 m2 

yüz ölçümlü taşınmaz 

500.000 TL 1.000 TL 04.03.2014 ve 14:00 

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Satış (Varlık 

Satışı)” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli 

görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık 

Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilir. 

2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 

hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 

Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 

yatırılarak ve “Mardin ili Mazıdağı ilçesi Poyraz mahallesi 145 ada 98 parsele ait İhale 

Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi 

veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda 

belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

4 - ADÜAŞ ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ, ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden 

önce duyurulur. 

5 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.03.2012 tarih ve 2073 sayılı 

yazısı ile verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir. 

 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel : (312) 286 62 46 * Faks : (312) 286 62 48 

www.aduas.gov.tr 

 1137/1-1 
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3 KALEMDE 220 ADET LED TİPİ SİNYAL BAŞLIKLARI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/12908 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4409–4139 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 kalemde 220 adet LED tipi sinyal başlıkları 

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 18/03/2014 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Tesisler ve Liman Sipariş Şube Müdürlüğünde (1110 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden (zemin kat) KDV dahil 150,-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. 1034/1-1 

—— • —— 

MOTOR MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/14856 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 7 Kalem Motor Muhtelif Malzemesi teknik resme göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 28/02/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

28/02/2014 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 50,- 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. 1038/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK TH 70/34 TRAPEZ KESİTLİ ÇELİK TAHKİMAT 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)  Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :                Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TH 70/34 Trapez Kesitli Çelik Tahkimat 5 kalem 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessesesi iş sahasıdır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.03.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 847-TTK/1406 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği 

bedelinin %30’ u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir. 

- İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’ sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş 

deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan 

her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini 

sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen 

yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda 

değildir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 

olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre 

asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

- 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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

- Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

- İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, iş 

bitirme belgesi düzenleme koşulları, özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt 

yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini 

gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 45, 

46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır. 

- Ürünlerine ait teknik özellikleri gösterir tanıtıcı katalog. 

- Kalite yönetim sistem belgesininin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
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kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

- İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” 

h) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

1) Yer altı madenciliğinde ana tahkimat malzemesi olarak kullanılan hadde mamulü TH 

ve/veya GI profil üretimi 

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 12.03.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim biyatların 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1133/1-1 
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ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve 

hektarı belirtilen 13 adet jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi gereğince ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda 

(Kayserili Ahmet Paşa Cad. Valilik Yanı) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

2 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

(Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karşılığında satın almaları 

zorunludur. 

  İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste 

görülebilir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen 

Toplantı Salonu Kayserili Ahmet Paşa Cad. (Valilik 

Yanı) ÇANAKKALE 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Arttırma Usulü 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 25/02/2014      Salı günü saat 10:00 

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) 

görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler 

a) Gerçek kişiler için: 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte) 

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu 

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

b) Tüzel kişiler için: 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2 - Vergi Levhası (2014 yılı onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz. 

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

 

 İlçe Köy/Mevkii 
Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

  1 Ayvacık Yukarıköy   101,84 24.500,00 735,00 25/02/2014 10:30 

  2 Biga Karahamzalar 3921,09 64.000,00 1.920,00 25/02/2014 10:31 

  3 Biga Kozçeşme 4765,03 78.000,00 2.340,00 25/02/2014 10:32 

  4 Biga Karabiga, Örtülüce 2339,82 38.500,00 1.155,00 25/02/2014 10:33 

  5 Ezine Köseler 4110,02 67.500,00 2.025,00 25/02/2014 10:34 

  6 Merkez Kumkale, Halileli 4760,02 78.000,00 2.340,00 25/02/2014 10:35 

  7 Ayvacık Pınardere 3993,76 65.500,00 1.965,00 25/02/2014 10:36 

  8 Biga Gümüşçay, Sazoba 4190,88 68.500,00 2.055,00 25/02/2014 10:37 

  9 Biga Merkez 644,47 24.500,00 735,00 25/02/2014 10:38 

10 Ezine Balıklı 3404,83 56.000,00 1.680,00 25/02/2014 10:39 

11 Bayramiç Doğancı 3925,82 64.500,00 1.935,00 25/02/2014 10:40 

12 Merkez Musaköy 4938,54 81.000,00 2.430,00 25/02/2014 10:41 

13 Lapseki Kızılkeçili 4849,3 79.500,00 2.385,00 25/02/2014 10:42 

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 1105/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Ereğli (Konya) 

İkinci Noterliği 14.03.2014, Iğdır Birinci Noterliği 01.04.2014 ve Bandırma Üçüncü Noterliği 

06.04.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 BANDIRMA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 590.127,58.-TL. 

2 EREĞLİ (KONYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ 544.026,02.-TL. 

3 IĞDIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 561.708,97.-TL. 

 1106/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bakırköy İkinci 

Noterliği 24.03.2014 ve İzmir Yirmiyedinci Noterliği 04.04.2014 tarihlerinde yaş tahdidi 

nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 BAKIRKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.157.226,82.-TL. 

2 İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.306.593,22.-TL. 

 1107/1-1 
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Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

GELİBOLU YARIMADASI 

TARİHİ MİLLİ PARKI ODAK ALANLARI 

FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

İDAREYE AİT BİLGİLER 

Çanakkale İl Özel İdaresi 

(Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması 

Raportörlüğü) 

İletişim Adresi: Barbaros Mah. Atatürk Cad. İl Özel İdaresi No: 215/B 17100 

ÇANAKKALE 

T: (0286) 218 1055 / (0286) 220 0022 / Dahili: 6501 - 6505 

F: (0286) 2181053 geliboluyarismasi@gmail.com 

YARIŞMANIN AMACI 

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması” ile Milli 

Park alanı içindeki önemli odak noktaları ve onların bağlantı yolları boyunca oluşan sorunların 

güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda çözüme kavuşturulması; ekonomik, 

özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve 

yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve 

müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin 

yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 

23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal ön 

seçimli fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek 

disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. 

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 

Yarışmanın yeri Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde yer alan; 

Kilitbahir, Abide, Seddülbahir ve Kabatepe - Conkbayırı odak alanları ve bağlantılı yollardır. 

Amaç, alanın güçlü değerlerinin oluşturduğu kimlik göz önüne alınarak, ziyaretçinin 

tinsel ve ruhsal yoğunlaşmasına katkıda bulunacak, görsel kimlik, mekânsal kimlik ve 

senaryolarının kurgulanması; doğal yapı, bitki örtüsü, hayvan varlığı ve topografyanın yarattığı 

mekan duygusu dikkate alınarak, alanın üst ölçekli planları ile uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla, 

son yıllarda artan ilgi ve ziyaretçi sayısının neden olduğu mekânsal sorun ve ihtiyaçları gideren 

çözümlere kavuşturulmasıdır. 

AÇIKLAMA 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park’ı, tarihi öneminin yanı sıra, barındırdığı özgün 

kültürel ve doğal varlıkları ile ulusal ve uluslararası ortamda ilgi odağı olmuş, bir üst kimlik 

olarak Barış’ı temsil etmiş ve kutsal bir mekân olarak da kabul görmüştür. Yarımada yalnızca 

muharebe alanları ile değil, Arkeolojik ve Doğal Sit alanları ile de evrensel değerler taşımaktadır. 

Ulusal ve uluslararası önemi nedeniyle parkın sürdürülebilir bir biçimde koruma- kullanma 

dengesinin sağlanması ana hedeftir. 

Her yıl yerli ve yabancı ziyaretçi sayıları artmakta ve Milli Park’ın giderek daha yoğun bir 

kullanıma açıldığı bilinmektedir. Yılın özellikle belli dönemlerinde gözlenen ziyaretçi 
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sayılarındaki artış nedeniyle odak noktaları arasında ulaşım ve trafik yoğunluğu, duraklama 

alanlarında oluşan otopark gereksinimi, yeme-içme, alışveriş ve benzeri ihtiyaçlara yönelik 

işlevlerin karşılanması temel sorunları oluşturmaktadır. 

Yerel talepler ve ziyaretçilerin farklı gereksinmeleri sonucunda oluşan düzensiz ve 

gelişigüzel geçici yapılaşmanın yeniden tasarlanması ve örgütlenmesi beklenmektedir. 

Çözüm önerilerinde, belirlenen odak alanları ve çevresinde bütüncül bir yaklaşım ile 

tasarım stratejileri ve ilkelerinin geliştirilmesi, evrensel barış kavramı çerçevesinde yere ait özgün 

kimlik ve anlamın vurgulanması beklenmektedir. 

Parkın yüklendiği saygın ve kutsal anlama yönelik olarak, sessiz, huzurlu ve dingin bir 

ortam içerisinde derin düşünme duyumlarını yaşatan ve tarihi-doğal peyzajı koruyan mekân 

tasarımı ve özgün kimlik kavramının öne çıktığı senaryoların üretilmesi beklenmektedir. 

Parkın hassas ve özgün ekosistemi, endemik bitki örtüsü, hayvan varlığı ve biyolojik 

çeşitliliğine duyarlılık sergileyen, topografyanın yarattığı mekân duygusunu gözeten, alanın üst 

ölçekli planları ile uyumlu bütüncül kararlar önerilmesi istenmektedir. 

Parktaki çok yönlü ve karmaşık sorunların çözümü disiplinler arası bir yaklaşımı 

gerektirmektedir. Bu nedenle ekipler; Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik/Görsel 

İletişim Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı gibi birçok disiplinden oluşmalıdır. 

Yarışma sonucunda kesinlikle bölgede geçerli olan makro planın (Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı-GYMTP) değişikliği beklenmemekle 

birlikte; ekiplerin, tasarım sürecinde, özellikle mekânsal sorunları daha net okuyabilmeleri için 

plancı desteği almaları yararlı görülmektedir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Ön Seçim Şartnamesi İlanı : 11 Şubat 2014 

Ön Seçim Son Başvuru Tarihi : 07 Mart 2014 

Yarışmanın İlanı : 12 Mart 2014 (Seçilen 10 ekibe davet mektubu 

gönderilmesi) 

Sorular İçin Son Gün : 01 Nisan 2014 

Cevapların İlanı : 07 Nisan 2014 

Projelerin Son Teslim Tarihi : 02 Haziran 2014 

Postayla Son Teslim Tarihi : 05 Haziran 2014 

Sonuçların İlanı : 11 Haziran 2014 

Kolokyum ve Ödül Töreni : 21 Haziran 2014 

 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 

Danışman Jüri Üyeleri 

• Ahmet ÇINAR (Çanakkale Valisi) 

• Ayhan GİDER (Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri) 

• Prof.Dr. Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL (Çanakkale KVKB Kurulu Başkanı) 

• Prof.Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale KVKB Kurulu Üyesi) 

• İsrafil ERDOĞAN (Çanakkale Orman ve Su İşleri 3.Bölge Müdürü) 

• Yrd.Doç. Lokman ERDEMİR (Tarihçi) 

• Ömer YILMAZ (Mimar) 
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Asli Jüri Üyeleri 

• Murat BALAMİR (Mimar, Şehir Plancısı) 

• Belemir DALOKAY (Peyzaj Mimarı) 

• Cem İLHAN (Mimar) 

• Haydar KARABEY (Mimar, Jüri Başkanı) 

• Nevzat Oğuz ÖZER (Mimar) 

• Umut SÜDÜAK (Grafik Tasarımcı) 

• Can YALMAN (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı) 

Yedek Jüri Üyeleri 

• Rahmi UYSALKAN (Mimar) 

• Ferda DEDEOĞLU BOZKURT (Mimar) 

• Sevil URAL (Mimar) 

• Serkan Korkmaz BAYRAM (Şehir Plancısı) 

Raportörler 

• Serap ÖBEKCİ (Mimar) 

• Özgür ŞAHİN (Elektrik Mühendisi) 

• Enise Burcu KARAÇİZMELİ (Peyzaj Mimarı) 

Raportör Yardımcıları 

• Nimet Arzu ERALP (Şehir Plancısı) 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 7 Mart 2014 saat 17:00'a kadar 

İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan 

kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir. 

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

Ön seçim aşamasında seçilecek 10 ekip arasında ikinci aşamada sürdürülecek yarışmanın 

ödülleri aşağıdaki gibidir. 

1.lik Ödülü : 150.000 TL 

2.lik Ödülü : 100.000 TL 

3.lük Ödülü : 60.000 TL 

Mansiyonlar : 25.000 TL (7 adet eşdeğer) 

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği 

tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya 

yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak 

ödenecektir. 

 

ÖN SEÇİME KATILIM KOŞULLARI 

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. 

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, mimar ekip üyesi ekip başı olacaktır. Ekip 

üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

a) Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır. 

- Mimar (Ekip Başı) 

- Peyzaj Mimarı 

- Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 

- Grafik Tasarımcı (Ya da Görsel İletişim Tasarımı ve İletişim Tasarımı bölümlerinden 

mezun) 
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b) Mimar ve Peyzaj Mimarı ekip üyelerinin meslekten men cezalısı durumunda olmaması 

gerekmektedir. 

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak. 

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 

f) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip başı 

tarafından) 

h) Yer görme belgesi zorunlu olmamasına karşın, ekiplerin özellikle 18 Mart (Çanakkale 

Zaferi) ve 25 Nisan (Anzak Günü) günlerinde yerinde gözlemler yapmalarının çok yararlı olacağı 

jüri heyeti tarafından düşünülmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Jüri, ön eleme aşamasında aday ekiplerden yarışma konusundaki isteklerini ve niyetlerini 

yansıtan bir rapor ile birlikte portfolyolar beklemektedir. Adayların, yaptıkları açık alan 

düzenlemelerinin yanı sıra benzer ölçek, bağlam ve mekan kimliği konularında çalışmış olmaları 

beklenmektedir. Ayrıca; bir araya gelen ekiplerin takım çalışmasına yatkınlıkları da 

değerlendirilecektir. 

 

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. KİMLİK DOSYASI 

Mimar ve Peyzaj Mimarı ekip üyelerinden, 2014 yılı içinde bağlı olduğu Meslek Odası 

tarafından düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda üyelik belgesi; Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve 

Grafik Tasarımcı üyelerin diploma fotokopileri “Kimlik Dosyası” içerisinde teslim edilecektir. 

Şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine 

eklenecektir. (Ek-2) 

Ayrıca Ek-3’te verilen bilgilerin tüm ekip üyeleri için doldurulması beklenmektedir. 

2. PORTFOLYO 

Her meslek kategorisi için referans ikişer projenin (toplam 8 proje) yer alacağı A3 

formatında portfolyo basılı olarak ve CD olarak (PDF) teslim edilecektir. Portfolyolar 25 MB’ı 

geçemez. 

Portfolyonun kapak sayfasında “GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI 

ODAK ALANLARI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve yarışmaya 

katılan ekip üyelerinin adı soyadı yer alacaktır. 

Portfolyodaki her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin 

yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer 

alacaktır. (Ek-1) 

Basılı 1 kopya portfolyo yazışma adresine, son teslim tarihine kadar ulaşmış olmalıdır. 

Kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir. 

Yarışmaya katılmak isteyenler, yukarıdaki belgeleri içeren dosyalarını “Gelibolu 

Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması” başlığı ile şartnamede 

belirtilen gün ve saate kadar posta yolu ile teslim edeceklerdir. 
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3. NİYET MEKTUBU 

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve tasarım yaklaşımlarını anlatan bir 

metin hazırlamalıdır, bu metin portfolyonun son sayfasında yer alacaktır. (En fazla 250 kelime) 

4. ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ 

Bankadan alınan şartname tutarı alındı makbuzunun fotokopisi teslim edilen belgeler 

arasında yer alacaktır. 

5. DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan Portfolyo (pdf formatında) ve Niyet 

Mektubu ayrıca CD, DVD ya da USB ortamında teslim edilecektir. 

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ 

İdare, yarışma sonucu elde ettiği 1. Ödül sahibi projenin uygulama aşamasına geçmesi 

için elinden gelen çabayı gösterecektir. İdare bu konuda iradesini açıklıkla ortaya koymaktan 

çekinmemektedir. Farklı kuruluşların önerilerinin de göz önüne almak üzere uygulama projesi 

hazırlama işinin verilmesi planlanmaktadır. 

Bununla birlikte GYTMP üzerinde yetki sahibi aktörlerin çoklu yapısı nedeniyle 

uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

GYTMP için ortaya çıkacak tasarıma ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve il örgütlenmeleri ile Çanakkale Valiliği’nin 

çeşitli birimlerinin müdahil olabileceği hatırda tutulmalıdır. 

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ 

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde İdare 

ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 

sağlanamaması halinde Çanakkale Mahkemelerinde çözümlenecektir. Ödül alan projelere ait her 

türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

 

ŞARTNAME ALIMI 

Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 

No’lu hesaba 100 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın mail 

adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmekte olup; 

şartname dokümanı e-mail adreslerine gönderilecektir. 

 

EK1 

 

PORTFOLYO 

Aşağıdaki bilgiler portfolyodaki her projenin giriş sayfasında yer alacaktır. 

 

• Projenin Adı 

• Projenin Yeri/Konumu (Mimari ve Peyzaj Projeleri İçin) 

• Proje Yılı/Gerçekleşme Durumu 

• Tasarımın İçeriği 

• İşveren Adı 
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EK2 

 

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları 

Fikir Projesi Yarışması” 

 

 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması’na 

sunduğum bilgi ve belgelerin bana/ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan 

ederim. 

 

Ad - Soyad 

İmza 

 

 

 

 

EK3 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Mesleği: Mimar 

Adı - Soyadı: 

Telefon Numarası: 

Oda Sicil Numarası: 

E-posta Adresi: 

 

Mesleği: Peyzaj Mimarı 

Adı - Soyadı: 

Telefon Numarası: 

Oda Sicil Numarası: 

E-posta Adresi: 

 

Mesleği: Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 

Adı - Soyadı: 

Telefon Numarası: 

E-posta Adresi: 

 

Mesleği: Görsel İletişim Tasarımcısı / Grafik Tasarımcısı 

Adı - Soyadı: 

Telefon Numarası: 

E-posta Adresi: 

 

Diğer Ekip Üyeleri (varsa) 1103/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/58087 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Destek Hizmetleri Başkan 

Yardımcılığı 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. 

No: 55 Sıhhiye 
Tel-Faks 0312 565 50 66-0312 565 50 92 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Hazerhan Tıbbi ve Teknik 

Sistemler İthalat İhracat Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş 

Merkezi, C Blok, No:86, 06370 

Macunköy/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
460 004 6024 (Ostim V.D.)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 78943  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1118/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

 
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. 

 1119/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1109/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1116/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1116/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1116/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1116/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1116/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/41465 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe Etimesgut/Ankara 

Adresi 
Hava Lojistik Komutanlığı 

Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 2986786-2491062 

Posta Kodu 06790 E-Mail sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı 
DYNATECH INTERNATIONAL 

CORP. 
Herbert WINOKUR 

Adresi 
150-M  EXECUTIVE DRIVE 

EDGEWOOD, NY11717 USA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
45-3935755  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Jamaica Chamber of Commerce  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1111/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/62149 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İl/İlçe Bahçelievler/İstanbul 

Adresi 
Çobançeşme Mah. Kımız Sok. 

No:1 
Tel-Faks 

0212 454 15 00 

0212 454 15 82 

Posta Kodu 34196 E-Mail atk@adalet.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Seres Bilgisayar ve Ofis Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Eski Osmanlı Sokak No:21/B-

Mecidiyeköy/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
762 026 8484  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 651904  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5863 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

— Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Türkiye-Pazara
Hazırlık Ortaklığı (PMR) İçin Hibe Anlaşması

YÖNETMELİKLER
— Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve

Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
— Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-15 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-16 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-17 Sayılı

Kararı
— Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği
— Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama

Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)
— Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15
— Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe

Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ Sıra No: 16

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


