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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5877
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 112 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci 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

4 Mart 2014
SALI

Sayı : 28931



—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6032
Ekli “Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın

yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/2/2014 tarihli ve 10432 sayılı yazısı üzerine,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,
6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,
22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 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
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Karar Sayısı : 2014/6033

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen

sürenin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının

10/2/2014 tarihli ve 42 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 17/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                      E. ALA

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                 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                                    H. YAZICI                                       T. YILDIZ

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

                    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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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               3 Mart 2014
       69471265-305-1593

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Berlin Turizm Fuarına katılmak üzere; 4 Mart 2014 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne
kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     3 Mart 2014
      68244839-140.03-61-119

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 3/3/2014 tarihli ve 69471265-305-1593 sayılı yazınız.
            Berlin Turizm Fuarına katılmak üzere, 4 Mart 2014 tarihinde Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne
kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               3 Mart 2014
       69471265-305-1594

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Süleymaniye Forumuna katılmak üzere; 4 Mart 2014 tarihinde Irak’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan
Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     3 Mart 2014
      68244839-140.03-62-120

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 3/3/2014 tarihli ve 69471265-305-1594 sayılı yazınız.
            Süleymaniye Forumuna katılmak üzere, 4 Mart 2014 tarihinde Irak’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan
Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma
araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya in-
dirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fık-

rasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada

kullanılmak üzere Bakanlık tarafından verilen ve engellilik durumuna göre ulaşımda refakatçi
ile birlikte yararlanma durumunu da gösteren kimlik kartını,

c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan en-

gelliler ve refakatçileri dışındaki kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için Ba-
kanlık tarafından düzenlenecek kartı,

d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi
dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; de-
miryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler
ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta
yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle su-
nulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri: Rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılanlar
hariç olmak kaydıyla, demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şe-
hirlerarası toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

ifade eder.
Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler
MADDE 4 – (1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demir-

yolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tara-
fından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki ve-
rilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yarar-
lanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hiz-
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
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b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev

değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine
göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesil-
mesi gerekmeyenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış ço-
cukları.

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci madde-
sinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,
2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev de-

ğiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsa-
mında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış ço-
cukları.

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hak-
kında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların
kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet
Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen
Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak
üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı
MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve

denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik,
müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının
şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler ta-
rafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında
bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağ-
layabilir.
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Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımı
MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler

için Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin

Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin
geçici 1 inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel oranının yer aldığı nüfus
cüzdanı,

c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı,
kullanılır.
(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fık-

rada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi
bir gerekçeyle engellenemez.

(3) Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçla-
rından ücretsiz veya indirimli yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar
ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı ted-
birler alır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ağır engellinin, refakat-
çisi olduğunu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanımına ilişkin ayrıca belge talep edilmez.

(5) Seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlı olarak da kullanılabilir.
Seyahat kartının şekli ve basımı
MADDE 7 – (1) Seyahat kartında; kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı,

soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, hak sahibine yakınlık derecesi, geçerlilik tarihi, seri numarası
gibi bilgiler ile fotoğrafı yer alır.

(2) Seyahat kartının şekli, içeriği, ebadı, değiştirme ve geçerlilik tarihi, tahrif ve sahte-
cilikten korumak maksadıyla seyahat kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları ile basım ve
teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, Bakanlık tarafından belirlenir.

Seyahat kartı başvurusu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-

mında belirtilen seyahat kartını almak için; Bakanlığın belirleyeceği belgelerle birlikte il mü-
dürlüğüne başvuruda bulunulur.

(2) İlgili kurumlardan elektronik ortamda ulaşılan bilgi ve belgeler kişilerden talep edil-
mez.

Seyahat kartının teslimi
MADDE 9 – (1) Seyahat kartı, hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir.
(2) Seyahat kartı, il müdürlüğü tarafından kişinin bizzat kendisine veya kanuni temsil-

cilerine teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi talebi halinde başvuruda belirttiği
adrese gönderilebilir.

(3) Verilen seyahat kartlarının seri numaraları elektronik ortama aktarılır.
Seyahat kartının yeniden düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) Seyahat kartının içeriğinin değişmesi, çalınması, kaybedilmesi veya

herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda Bakanlık tarafından bedelsiz olarak
yeniden düzenlenir.
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Seyahat kartının iade edilmesi

MADDE 11 – (1) Vefat edenlerin, evlenenlerin veya yirmi beş yaşını doldurmuş olan

çocukların kartları ile herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelen veya geçerliliğini kaybeden

seyahat kartları il müdürlüğüne iade edilir.

İdari ve cezai işlemler

MADDE 12 – (1) İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen

özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak

gerekli tedbirleri alır.

(2) Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan fay-

dalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerin-

den elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari

para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.

Seyahat kartında tahrifat, sahtecilik

MADDE 13 – (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar geçersizdir.

(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi

gerektiği halde seyahat kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı

yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai işlem ya-

pılır.

Atıflar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 17/5/1995 tarihli ve 22286

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlanan-

lara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu

Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat

Kartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut kartların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uya-

rınca verilmiş olan kartlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçer-

lidir.

Mevcut hakların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2/8/2013 tarihinden önce yetim aylığı alan ve ücretsiz seya-

hat hakkı bulunanların ücretsiz seyahat hakkı bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe

saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet ge-

rekleri ve personel planlaması esas alınarak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve
taşra teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliği usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev ya-

pan Devlet memurlarından 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

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

nunu, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
d) Birim: 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,
e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
f) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görev-

lere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı

ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,
ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen

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

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Personel: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tabi çalışanları,
i) Sözlü sınav: Görevde yükselme sureti ile şube müdürü kadrosuna atanacaklardan ya-

zılı sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı sözlü sınavı,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
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l) Yazılı sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için Bakanlıkça yapılacak veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine
yaptırılacak sınavı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü.
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma ve savunma hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı.
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman, ayniyat saymanı.
2) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter,

bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Veteriner hekim, mühendis, biolog, mimar, kimyager, jeomorfolog, fizikçi, avukat,

istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, tercüman, mü-
tercim, diyetisyen, redaktör, makinist, ev ekonomisti, ekonomist, grafiker, tekniker, veteriner
sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, hemşire, programcı, dekoratör, teknisyen, laborant, veteriner
sağlık teknisyeni, sağlık memuru, teknik ressam, topograf, spiker, fotoğrafçı, kameraman, mat-
baacı, kaptan, gemi adamı.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu

Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen öğrenim şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için, yönetim hizmetleri grubunda gösteri-

len şube müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara atanacak
personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları,

şarttır.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadro-

lara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına; bu bentte sayılan lisans mezunları ara-

sından, görevde yükselme sınavı sonucunda atama yapılır. Buna göre şube müdürü kadrola-
rından;

1) Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; zi-
raat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar
ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeo-
dezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların
dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
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2) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda
bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyotek-
noloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve
kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, fen fakültelerinin biyoloji ve
kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

3) Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin
tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği,
bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya
bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyotekno-
loji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümler-
den mezun olmak,

4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için;
veteriner fakültesi mezunu olmak,

5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakül-
tesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği,
gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri
ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun
olmak,

6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakül-
tesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık
teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bö-
lümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat, veteriner, su ürünleri
fakültesi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, üniversitelerin siyasal bilgiler,
hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği kabul
edilen diğer bölümlerden mezun olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
c) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
ç) Eğitim uzmanı veya uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi, uzman olarak ata-

nabilmek için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,
d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,
f) Ayniyat saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölü-

münde en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
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2) En az 160 saatlik bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da örgün eğitimde en
az bir dönem bilgisayar işletimine ilişkin ders aldığını belgelemek veya Bakanlıkça düzenle-
necek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

ğ) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, mutemet,
daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az beş yıllık (B), (C), (D) veya (E)  sınıfı sürücü bel-

gesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:
a) Veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir

plancısı, sosyolog, sosyal çalışmacı, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonometri,
ev ekonomisti, ekonomist, dekoratör veya grafiker unvanlı kadrolara atanabilmek için; fakülte
veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat unvanlı kadroya atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Mütercim veya tercüman unvanlı kadrolara atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almış oldu-

ğunu belgelemek,
ç) Redaktör unvanlı kadroya atanabilmek için; iletişim fakültelerinin gazetecilik bö-

lümlerinden veya fakültelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun
olmak,

d)  Hemşire unvanlı kadroya atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek
liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için; meslek yüksekokullarının sağlık
programları ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar, tıbbi laboratuvar, patoloji labora-
tuvarı bölümlerinden mezun olmak,

f)  Veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için; açık öğretim fakültesi
laborant ve veteriner sağlık ön lisans ile meslek yüksekokullarının laborant ve veteriner sağlık
teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

g) Tekniker unvanlı kadroya atanabilmek için; meslek yüksekokullarının teknik prog-
ramlar bölümlerinden veya açık öğretim fakültesi tarım ön lisans bölümü mezunu olmak,

ğ) Programcı unvanlı kadroya atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az dört
yüz saat programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,
h) Spiker, makinist, gemi adamı, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı ve kaptan kadrolarına

atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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2) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için gemi adamı cüzdanı veya yeterlilik belge-
sine sahip bulunmak,

ı) Veteriner sağlık teknisyeni, teknisyen, teknik ressam unvanlı kadrolara atanabilmek
için; meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Laborant, topograf veya sağlık memuru unvanlı kadrolara atanabilmek için; en az
meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

ile atama yapılacak kadrolar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınavdan en az altmış
gün önce Bakanlık web sayfasından duyurulur. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya yasal izinlerini kullanmakta
olan personel de başvurabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınav için
başvuruda bulunamazlar.

(2) Unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar için açılan sınava, sadece Bakanlık per-
soneli başvurabilir.

(3) Başvuru şartlarını taşıyan personelin tamamı unvan değişikliği sınavına alınır.
(4) Yazılı sınava başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.
(5) Yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren en fazla on beş

iş günü içinde ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek yazılı sınava katılmaya
hak kazananların listesi Bakanlığın resmi web sayfasından ilan edilir. Belirtilen listeye karşı
ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Sınav Kurulu, itirazları
en az üç iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda belirtilen ko-

nulardan yapılır.
(2) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-
tüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sı-
navların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin
hususlar, Bakanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yü-
rütülür.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az
altmış puan alanlar bu sınavda başarılı sayılırlar.

(4) Sınav Kurulu, yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde sınav sonuçlarını en geç
yirmi iş günü içinde bir tutanakla Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder. Personel Genel
Müdürlüğü, sonuçları teslim almasından itibaren iki iş günü içinde sonuçları Bakanlık web si-
tesinde ilan eder.

(5) Yazılı sınavın bu maddede belirtilen diğer kurumlara yaptırılması halinde sınav ku-
rulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren iki iş günü içinde sonuçları
Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder. Personel Genel Müdürlüğü, sonuçları teslim aldığı
tarihten itibaren iki iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan eder.

Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Şube müdürü kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday-

ların listesi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren beş iş günü içinde en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere Bakanlık web sitesinde ilan edilir. Sözlü sınava çağrılacak-
ların sayısı ilan edilen kadro sayısının beş katını geçemez. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava çağrılır.
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(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin belirlenmesinden iti-
baren yirmi iş günü içinde ilgili personel, sınav kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulur.
İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınavın yirmi iş günü içinde tamamlanması esastır. Ancak, sözlü
sınava katılma hakkı kazanan personel sayısının iki yüzden fazla olması durumunda sözlü sınav
süresi en çok on iş günü uzatılabilir.

(3) Sözlü sınav puanı, sınavın tamamlanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde Ba-
kanlık web sitesinde ilan edilir.

Başarı sıralaması
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına
atanacaklar için sözlü sınav puanı; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alın-
mak suretiyle tespit edilir ve üç iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan edilir. İlan edilen
kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Duyurulan kadroların farklı illerde bulunması halinde, başarı sıralaması listesinin
kesinleşmesinden itibaren on iş günü içinde atanmaya hak kazanan personelden yirmi tercihten
az olmamak üzere bu kadroların bulunduğu illerin tercih sıralamasını yapmaları istenebilir.

Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği

sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere duyurudan en az bir ay önce Sınav Kurulu teşkil
edilir. Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel
Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile atamaya yetkili
amirce merkez teşkilatının diğer hizmet birimlerinden belirlenenlerle birlikte toplam beş üyeden
oluşur. Ayrıca, Sınav Kurulunun her üyesi için birer yedek üye aynı usulle belirlenir. Sınav Ku-
rulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. İhtiyaç du-
yulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görev-
lendirilebilir.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden üye
veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başvuruları kabul edilenlere ilişkin olarak ilan edilen aday listesine karşı yapılan iti-

razları değerlendirerek karara bağlamak.
b) Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorular görev alanları ve atama yapılacak görevin

niteliğine ilişkin konulardan belirlenmek kaydıyla görevde yükselme veya unvan değişikliği
sınavına katılacaklar için yazılı sınav konularını belirlemek ve belirlenen sınav konularını
Bakanlık web sitesinden yapılacak duyuruyla yayınlatmak.

c) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde bu sınavı gerçekleştirmek.
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ç) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınava ilişkin olarak yapılacak itirazları değer-
lendirerek karara bağlamak. Sınavın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yük-
seköğretim kurumlarından birisine yaptırılması halinde; yazılı sınavla ilgili itirazları sınavı
gerçekleştiren kuruma ileterek değerlendirme sonucunu ilan etmek.

d) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.
e) Sözlü sınava ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.
f) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı sıralaması listesine ilişkin olarak ya-

pılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.
g) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olan personel, yaptıkları ter-

cihler esas alınmak suretiyle başarı puanlarına göre yerleştirilir. Tercih edilmeme nedeniyle
münhal kalan kadrolara, Bakanlık tarafından yerleştirilmeyi kabul edenler, re’sen yerleştirile-
bilir. Bu şekilde atanmaya hak kazanan personel, yerleştirme listesinin kesinleşmesini müteakip
atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
maması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

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

sebepleriyle, boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sı-
nava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan; görevden uzaklaştırılmış olanlar göreve iade edilinceye
kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı
adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar ise kovuşturma veya soruşturma
sonuçlanıncaya kadar atanmaz.

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

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ka-

zanılmış unvanlardan, 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak
atama, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esas-
lar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve tercihlere göre
boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-

revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(5) Atama yapılacak kadroya ilişkin şartları taşımadıkları halde sınava girenlerin, sınavı

kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmaz. Bu şartları taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin
atamaları iptal edilir.

(6) Bu Yönetmelikte öngörülen süre içinde atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin
görevlerine başlamayanların atanma hakları sona erer.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımak

kaydıyla, 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki  esaslar çerçe-
vesinde yapılır;

a) Personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özelliklerin taşınması kaydıyla;
üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev grubunun aynı alt görev
gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda sınav şartı ile Bakanlıkta belli bir süre
çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt
grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya
eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadro-
lardan ilk defa yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonu-
cuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak  görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak
atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar
MADDE 17 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu Yönetme-

likteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara
veya daha alt unvanlara, naklen atanabilirler.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 18 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kındaki Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca

asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci mad-
denin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ

KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine (7) numaralı alt bent ve (b) bendine (6) numaralı alt bent eklenmiştir.

“7) Parmak izi alındığına dair belge,”
“6) Parmak izi alındığına dair belge,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksi-

yon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik
ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda ba-
şarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem
daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları
her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları
şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders
saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü

üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmek-
tedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin
borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanun-
lara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Bir
önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem
açmalarına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve altıncı fıkrasındaki “08.00” ibaresi “07.00” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya
elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açık-
landıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen
tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Ayrıca elektronik sınava gi-
rerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin %50’sinden
veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla di-
reksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kur-
siyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edile-
bilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (1) İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi

dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun
yapılmasını sağlar. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel Mü-
dürlükçe belirlenir.
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(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara

göre yürütülmesinden sorumludur.
(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel

Müdürlükçe belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komis-

yonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürü-
cüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul me-
zunu ve en az üç yıl önce alınmış en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluştu-
rulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe be-
lirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt

Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü
belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne ile-
tilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim
müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça

gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden
güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik
tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Ser-
tifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 ta-
rihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin
81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve
ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü bel-
gesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü
belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar.

(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi
içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.
Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-3, EK-5 ve EK-7 ekteki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası yayımı tarihinden 3 ay sonra,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2013 28683
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasına “Üye” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Oda Temsilcisi: Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı,
en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri
izler bu konuda bağlı olduğu Oda Yönetim Kurulunu bilgilendiren kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden peyzaj mimarı lisans

unvanı ile mezun olanlar ile yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların peyzaj
mimarı lisans unvanına denkliği kabul edilenlerin mesleğini icra edebilmeleri, mesleğin icrasını
ilgilendiren işlerle meşgul olabilmeleri, meslekleri ile ilgili bir işte çalışabilmeleri, Oda’nın
meslek alanı ile ilgili akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmeleri ve bu eğitime devam
edebilmeleri için Peyzaj Mimarları Odası’na kaydolması ve üyelik vasfını koruması zorunludur.
Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eği-
timi veren kurumlarından mezun olan ya da yurt dışındaki peyzaj mimarlığı eğitimi veren ku-
rumlardan mezun olup, diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle
yasal olarak peyzaj mimarı unvanı ile mesleğini icra etmeye hak kazanmış her peyzaj mimarı,
mezuniyetini izleyen üç ay içerisinde, mesleğini icra edebilmek, mesleğin icrasını ilgilendiren
işlerle meşgul olabilmek, akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmek ve bu eğitime devam
edebilmek, mesleki etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak
zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.

b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, yalnızca eğitim
devresi aylarında dondurulur. Bu durum, ilgili yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini
ve haklarını ortadan kaldırmaz. Bu kişiler, önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelen-
dirmeleri kaydı ile askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

c) Mesleğin ifası dışındaki nedeniyle bir yıldan, peyzaj mimarlığı alanında sürdürülecek
eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları sebebi ile altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan
üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre
için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Peyzaj mimarlığı alanında akademik çalışma
yürüten üyeler, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri ve ilgili kurum tarafından düzen-
lenen belgeyi Oda’ya ibraz etmeleri halinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt içinde ça-
lıştığı kurum ve kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun bir kazanç sağladıkları (ücret/ay-
lık/ikramiye/kâr vb.) takdirde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurt dışında
bulundukları süre için üyeliklerini donduramazlar.

ç) Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyelerin, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri
koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde üyelik ödentisi
ödemezler.
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d) Bu maddenin (b), (c) ve (ç) bentlerine göre üyelik ödentisi ödemeyerek üyelikleri

dondurulanlar, bu süre zarfında Oda organlarında görev alamazlar, Genel Kurulda delege ola-

mazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.

e) Her üye, asılları Oda merkezinde olmak üzere, sürekli çalıştığı ve etkinlik gösterdiği

il’e göre, yetkili şube ve temsilcilikte kaydını bulundurmak ve korumak zorundadır. Üyeler,

sürekli çalıştıkları ve etkinlik gösterdikleri ilin değişmesi halinde nakil işlemlerini en geç bir

ay içinde nakil olunan yerin bağlı bulunduğu şube veya temsilciliklere bildirmek ve naklini is-

temek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular; Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eğitimi

veren kurumlardan aldıkları diplomaların onaylı suretlerini; T.C. kimlik numarası beyanını,

yazılı adres beyanını, yeteri kadar fotoğraf ve kayıt formunu doldurarak Oda’ya vermek zo-

rundadır. Gerekli olan belgeleri Odaya veren ve bu suretle Odaya kayıt olan üye “Peyzaj Mi-

marı” unvanı ile peyzaj mimarlığı mesleğinin yetkilerini kullanmaya hak kazanır. Yurt dışındaki

üniversitelerden mezun olanlar için bu belgelere ek olarak yetkili mercilerden alınan denklik

belgesinin veya onaylı suretinin verilmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması

üzerine durumu Yönetim Kurulu’nca incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, ayrılma

talebinde bulunduğu tarihten, üyelik için yeniden Oda’ya başvurduğu tarihe kadar olan ve baş-

vuru tarihinde uygulanan o yılın aylık ödentisi üzerinden toplam aidat ödemesini yapması kay-

dıyla yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Yönetim Kurulunca gerektiğinde

Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “on” ibaresi “ yirmi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde Oda tarafından verilen hizmetlere

ve düzenlenen belgeler ile yayınlara ilişkin ücretleri belirlemek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Yazman üye; Genel Sekreter, Şube ve Temsilciliklerde Sekreter sıfatını kullanır. Genel Sekreterin

önerisi, Yönetim Kurulunun kabulü kararı ile Genel Sekreter Yardımcıları atanabilir. Genel Sekreter

Yardımcıları, Genel Sekreterin vereceği görevleri yaparlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda” iba-

resi “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “Şubat ayı” ibaresi “Ocak/Şubat ayları” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Oda Temsilcisi
MADDE 110/A – Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı,

en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde yapı üretiminde mesleki denetim uygu-
lamasını yürütmek ve bulunduğu yerdeki mesleki faaliyetler konusunda çalışmalar yapmak
üzere Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda temsilcisi atanır.

Oda temsilcisi Odanın kabul ettiği usuller içinde mesleki denetim görevini yapar. Bu-
lunduğu yerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri izler bu konuda Oda Yönetim Kurulunu
bilgilendirir ve Oda Yönetim Kurulunun önerdiği çalışmaları yürütür.

Oda temsilcisi, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görev, yetki ve sorumluluk-
larını yerine getirmediği durumlarda görevden alınır. Yerine başka bir Oda temsilcisi atanır ya
da o yerdeki uygulamaya son verilir. Temsilcinin faaliyetleri Oda faaliyetlerine zarar verir ni-
telikte ise temsilcinin görevi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile de sonlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 125 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak ödenir. Emekli

ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri ve bu Ana
Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz. Bu Yönetmeliğin
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre
içerisinde yerine getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim yasal
bildirim yerine geçer.

Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödeneceği yıla ait üye ödentisi miktarı
üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı
bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ödenti makbuzuna, ödentinin ait olduğu tarih, gün, ay ve yıl itibariyle yazılır. Üyeye
teslim edilen makbuzlara itiraz süresi üç gündür. Bu süre içinde üye tarafından makbuza itiraz
edilmemiş ise makbuz üzerindeki bilgiler geçerli sayılır.

Odaya ödenti borcu olan üyelerin, borçlarının tamamı ödenmedikçe mesleki denetim,
üyelik belgesi verilmesi gibi işlemleri yapılamaz.

Birikmiş ödenti borçlarını bir yılı aşmayan süreyle yapılandıran ve yapılandırma tak-
vimine uygun borcunu ödeyen üyelerin borçları, yapılandırma süresince ait olduğu senenin ge-
nel kurulu kararında belirlenen miktarla sabitlenir. Ancak yapılandırmaya uygun davranılma-
ması halinde kalan borçların tümünün tahsilatı, içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen
ödenti miktarına göre gerçekleştirilir.

Mesleğini bir süre için ya da sürekli olarak uygulamayacağını ve bu yoldan gelir sağ-
lamayacağını önceden bildiren ve bu durumu belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde, Oda Yönetim
Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler, ancak bu yolla üyelikten ayrılanların mesleklerini uy-
guladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini
içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen ödenti miktarı üzerinden ödemek zorundadırlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN

VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ

SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-

liğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınav ile ya-

bancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik

Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci,

üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan

her türlü atamada ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en

az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan

bu puan muadili bir puan almış olmak,”

“(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belir-

lenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleye-

bilirler.

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim

görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında

4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-

netmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında

lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlene-

bilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru

tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun he-

saplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim

Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav-

ları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi

kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

(4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvu-

racak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak

şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri,

Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi

adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl

tecrübeli olmak.

(5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde

(rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu

olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-

dan yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana

sahip olmak.

(6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şart-

lar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

(7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az lisans mezunu olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından (YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “günleri” ibaresi “günler

ile internet adreslerini” şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belir-

tildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır.”

“Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “dört” ibareleri “on”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen

alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.

(2) Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi be-

cerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağ-

lar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “iki” ibareleri “üç” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ata-

nacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte” ibaresi “atanacak öğretim görevlileri,” şek-

linde, “Projesi” ibaresi “Programı” şeklinde, “kontenjanlarına” ibaresi “kadrolarına” şeklinde

değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “ile meslek yüksekokullarının” ibaresinden sonra gelmek

üzere “yabancı dil okutmanı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
DÖNER MİL DUDAK TİPİ KEÇELER-BÖLÜM 5: GÖRÜNÜR KUSURLARIN 

BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 6194-5)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/2)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/7/2008 26953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/9/2009 27354
2- 9/3/2010 27516
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MADDE 2 – (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/67-68)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya ko-

nulan TS 868-5 ISO 6194-5 “Sızdırmazlık Elemanları-Döner Mil Dudak Tipi- Bölüm 5: Gö-

rünür Kusurların Tayini” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine

Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS ISO 6194-5 “Döner

Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi” standardı imalat ve satış

safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS ISO 6194-5 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, elastomerik sızdırmazlık elemanlarını kullanan keçeleri tanımlar. Bunların,

normalde sadece düşük basınçta kullanılmasının uygun olduğu kabul edilir. (bk. TS ISO 6194-

1 Madde 6.1)

Bu standardda tanımlanan ve sınıflandırılan tipik yüzey kusurları keçelerin fonksiyo-

nunu bozabilir. Bu standardın farklı uygulamalar için bu kusurların önemiyle ilgili olarak kul-

lanıcılara ve imalatçılara bir kolaylık olması amaçlanmıştır.

Bu standardın tüm bölümleri,  termoplastik sızdırmazlık elemanları içeren keçeler kap-

samında, ISO 16589 standardlarının tüm bölümleriyle birbirini tamamlar.

MADDE 4 – (1) TS ISO 6194-5 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların

bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS ISO 6194-5 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 112)

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(2) Motorlu kara taşıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taşıtı imalatında kullanılmaya

mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini,

bu eşyaların geldiği yer gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Mart 2014 

SALI 
Sayı : 28931 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2012/27951 

SUÇ : Dolandırıcılık 

SUÇ T. : 22/08/2005 

SANIK : Hakan BARUTCUOĞLU: Şakir, Meryem oğlu 1961 D.lu Şehit Hakan 

Çalışkan Sokak No: 29 Ulucanlar Altındağ/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

17/02/2009 gün ve 2008/173 E. 2009/38 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

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

hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 29/04/2009 

gün ve 11/2009/89069 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1518 

————— 
ESAS NO : 2013/9001 

SUÇ : Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek 

SUÇ T. : 04/12/2006, 15/12/2006, 20/12/2006 ve 18/01/2007 tarihleri 

SANIK : Fahrettin TAKMA: Muzaffer, Nazliye oğlu 1949 D.lu Çağlayan Mah. 2026 

Sokak Vişne Park Evleri B Blok K: 2 D: 6 adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 1. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

15/12/2011 gün ve 2007/1597 E. 2011/2016 K sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz 

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

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

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

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 29/03/2013 

gün ve 11/2012/262036 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1519 
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Hatay 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/384 
Karar No : 2013/722 
Mahkememizin 24/10/2013 tarih 2013/384 Esas 2013/722 Karar sayılı kararı ile Devletin 

Askeri Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Etmek suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
159/1, 59/2 maddeleri uyarınca 5 ay Hapis Cezasına karar verilen Galip ve Bahriye'den olma 
01/04/1980 Samandağ doğumlu, Hatay Samandağ Tekebaşı mah/Köyü nüfusunda kayıtlı, 
10307375602 TC Kimlik Nolu, TC vatandaşı SEVER IŞIK 'in bildirdiği adresinin yetersiz olması 
nedeniyle bulunamadığı gibi, tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ BELGEDE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 1516 

—— •• —— 
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas NO : 2013/221 
Karar No : 2013/1141 
Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/11/2013 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c 
maddesi gereğince UYUŞTURUCU TED. VEYA DENET.SERB.TEDB. (TCK 191/2) cezası ile 
cezalandırılan Orhan Gazi ve Mecbure oğlu, 01/04/1988 doğumlu, Adana, Ceyhan, Günyazı 
mah/köy nüfusuna kayıtlı BAYRAM EKER'e Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 1444 

—— • —— 
Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No  : 2011/846 
Karar No : 2013/1016 
Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Çek 

Uyruklu Rıhart ve Rudmıla oğlu, 27/08/1956 Çek doğumlu, JİRİ KROBOT hakkında yapılan 
yargılama sonunda; 5237 Sayılı TCK.nun 179/3 maddesi delaleti ile TCK.nun 179/2 maddesi 
gereğince takdiren 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın geçmişi, 
fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın failin geleceği üzerindeki olası 
etkileri lehine taktiri hafifletici sebep kabul edildiğinden verilen cezanın TCK.nın 62. maddesi 
uyarınca 1/6 oranında indirilerek 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
Sanık hakkında başkaca artırım ve eksiltmeye takdiren yer olmadığına, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-a 
maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu, sabıkasız kişiliği göz önünde bulundurularak 
günlüğü TCK.nun 52/2 maddesi gereği taktiren 20,00 TL'den paraya çevrilerek neticeten 500,00 TL 
ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5728 sy yasanın 562. maddesi ile değişik 
5271 S.Y. CMK un 231 maddesinin 5 ve 14. fıkraları göz önüne alınarak 5271 S.Y. CMK un 
231/6 fıkrasındaki şartların oluştuğu anlaşılmakla sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının 
geriye bırakılmasına, 5271 S.Y. CMK un 231 maddesinin 8. fıkrası uyarınca sanığın hakkında 5 
yıllık denetim süresine tabi tutulmasına, 5271 sy CMK un 231 maddesinin 8. fıkrasının son cümle 
uyarınca sanığa denetim süresi içerisinde herhangi bir hükümlülük belirlenmesine taktiren yer 
olmadığına, 5271 S.Y. CMK un 231 maddesinin 10 fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresi 
içerisinde kasti bir suç işlemediğinde açıklanmasının geri bırakılarak hükmün ortadan kaldırılarak 
davanın düşürüleceğinin sanığa ihtarına (ihtar yapılamadı) 5271 sy CMK un 231 maddesinin 11 
fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasti cürüm işlediğinden açıklanması ertelenen 
hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar yapılamadı) 

Dair verilen hükmün sanığa tebliğ için; 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masraflarının sanıktan alınmasına, 
4 - Kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, karar verilmiş olup; 
İlan olunur. 1547 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Mahkememizin hükümlü Ulaş AŞÇI hakkında izin tecavüzü suçundan tesis ettiği 

27.12.2007 tarih ve 2007/1790-1540 E.K. sayılı hükmünün lehe kanun değerlendirilmesi 

bakımından/yeniden ele alınması sonucunda; 

Hükümlünün Ulaş AŞÇI'nın 15.05.2004-01.03.2006 tarihleri/arasında temadi eden müsnet 

İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK.nun 66/1-b maddesi 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 

sayılı T.C.K.'nun 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 

ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K'nın 231/6-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle C.M.K.'nın 231'nci 

maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle sanık hakkında 

takdir olunan netice hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.'nun 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI (6.000 TL.) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL.'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 

HÜKÜMLÜDEN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE 

ÖDENMEMESİHALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMANININ BİR DEFADA TAHSİL 

EDİLMESİNE, ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA 

ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlünün 02.06.2006-12.06.2006 tarihleri arasında gözetim altında, 12.06.2006-

17.10.2006 tarihleri arasında tutukluluğunda geçirdiği sürelerin 5237 sayılı T.C.K.'nun 63'üncü 

maddesi uyarınca sanığın cezasından MAHSUBUNA, 

Talebe uygun, 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 198, 205, 209 ve 212'nci maddeleri ile 

C.M.K.'nun 263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Verilen karar iddia makamında Askeri Savcı Hak.Ütğm. Onur EMÜR tutanakta Sivil Memur 

Beyhan CERAN hazır oldukları halde, HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA alenen okunup 

açıklandı.04.09.2013 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre resmi gazetede ilanından itibaren 
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15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1520/1-1 

————— 

1 - Sanık Ali AYHAN'ın 13.11.2005-29.09.2007 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K nun 66/1-b maddeleri 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın cezasının yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle TCK'nun 62 nci maddesi 

gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

CMK 231. maddede düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER 

OLMADIĞINA, 

5329 Sayılı Kanun 1. maddesiyle 1632 Sayılı As. CK. nuna eklenen Ek-8 nci madde 

uyarınca TCK. nun 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

2 - Sanık Ali AYHAN'ın 19.07.2008-31.08.2008 tarihleri arasında Firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden, eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca TAKDİREN BİR YIL 

MÜDDETLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama aşamasındaki iyi hali lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı 

T.C.K.'nun 62'nci maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY 

MÜDDETLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5329 sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve Askeri Ceza 

Kanununun 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA; 

Talebe uygun, 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 205, 209 ve 212'nci maddeleri ile CMK.nın 

263 ncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler hükmün yüze karşı okunmasından, 

hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri 

veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Verilen karar iddia makamında Hak.Atğm. Şükrü İPEK, tutanakta Svl.Me.Necmettin OK hazır 

oldukları halde SANIĞIN YOKLUĞUNDA alenen okunup açıklandı. 03.11.2010 

3 - Askeri Mahkememizin 03.11.2010 sayılı gün ve 2010/97-1586 Esas-Kararı ile Adli 

Müşavir tarafından da temyiz edilmiştir. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre resmi gazetede ilanından itibaren 

15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1521/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/25035 

1 - İdarenin    

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 200 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi) 

b) Teslim yeri : İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.  

c) Teslim tarihi  : 200 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az %25’i, 

2014/Ağustos ayı sonuna kadar, bakiye %75”i ise en geç 

15 Ekim 2014 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 18.03.2014 Salı günü saat 14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve (KDV 

dahil) TL/Tk.50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 18.03.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1622/1-1 

—— • —— 
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİNDE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Maltepe Mah., 1172 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerindeki bina yıkılarak anahtar teslimi götürü bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07 NİSAN 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08 NİSAN 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1631/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI %40’LIK DEMİR III KLORÜR  

ÇÖZELTİSİNİN ALIMI YAPILACAKTIR 

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

%40’lık Demir III Klorür Çözeltisinin Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin  

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

SOMA/MANİSA 

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

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : %40’lık Demir III Klorür Çözeltisinin Alımı İşi. (500 

Ton) 

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

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) 

ay içinde teslim edilecektir.  

d) Dos. No : 28 SEAS 14/14   2014/25281 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 24.03.2014 Pazartesi saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Laboratuar Servisi.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve ¨ 50,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

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

hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

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

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

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

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 24.03.2014 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

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

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Ton). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Firmalar teklif ettikleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir ürün 

broşürlerini (analiz sertifikası da olabilir) ve Türkçe hazırlanmış güvenlik bilgi formlarını 

tekliflerine koyacaklardır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

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

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır.  1670/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 5. Ünite kazanının luvo öncesi ve 

luvo sonrası baca gazı kanallarının bakımı ve onarımı işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/26030 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5. Ünite kazanının luvo öncesi ve luvo sonrası baca 

gazı kanallarının bakımı ve onarımı işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 90 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.03.2014, saat 15:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 13.03.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 1672/1/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 5. Ünite kazan + 51 m kotunda bulunan tekrar kızdırıcı 

2 bölgesi giriş kolektörünün değişimi, kazan yakıcı ağızlarında bulunan ekran borularının kaynak 

ile kısmi kaplanması, 1. kızdırıcı paketleri iç “u” değişimi ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet 

eko dirseği ve 350 adet tekrar kızdırıcı dirseğinin demontajı ve montajı işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/26022 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 5. Ünite kazan + 51 

m kotunda bulunan tekrar kızdırıcı 2 bölgesi giriş 

kolektörünün değişimi, kazan yakıcı ağızlarında 

bulunan ekran borularının kaynak ile kısmi kaplanması, 

1. kizdirici paketleri iç “u” değişimi ve İşletmemizce 

verilecek olan 300 adet eko dirseği ve 350 adet tekrar 

kızdırıcı dirseğinin demontajı ve montajı işi - Hizmet 

alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 60 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.03.2014, saat 14.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 13.03.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 1672/2/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik 

şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize sevki işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/26040 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik 

şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize 

sevki işi - Mal alımı 

b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 50 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 14.03.2014, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 14.03.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 1672/3/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazan tekrar kızdırıcı bölgeleri boru değişimi, 

kazan eko bölgesi ve diğer bölgelerde kısmi boru değişimi, kazan kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı 

bölgelerinde boru et kalınlığı ölçümü, kazan borularının muhafaza montajı, kazan ana buhar 

hatları tahribatsız muayenesi ve tamiratı işi 

İhale Kayıt Numarası : 2014/26037 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazan 

tekrar kızdırıcı bölgeleri boru değişimi, kazan eko 

bölgesi ve diğer bölgelerde kısmi boru değişimi, kazan 

kızdırıcı ve tekrar kızdırıcı bölgelerinde boru et 

kalınlığı ölçümü, kazan borularının muhafaza montajı, 

kazan ana buhar hatları tahribatsız muayenesi ve 

tamiratı işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 60 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 14.03.2014, saat 14.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 14.03.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 1672/4/1-1 
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4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ  

VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/22905 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 – 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

    niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü 

ve Donanımları - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin 

tümü 1 settir) 

3 - İhalenin/Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 25.03.2014 – Saat 10:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

belge (Ek-5), 
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4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

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

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak 

üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü değişken devirli kompresör temin, 

montajı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir: 

a)  Basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi akredite 

kuruluşların sertifikası. 

b) ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası. 

c) ISO 9001 ve 14001 sertifikaları. 

d) Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı, geçerli Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi. 

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

tarafından 4.1.2, 4.1.3 - 4.1.4 ve 4.1.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 

4.1.8.maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr 

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 25.03.2014 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 

kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 

ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 

Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili 

faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 1504/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 2 KALEM MRC RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/23836 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 – 84 

  Fax: 0-372-251 19 00 – 253 12 73 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı  1 MRC318-R 16 Adet 

  2 MRC Rulman No: 7419 PJDU 18 Adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.  

c) Teslim süresi : Firmalar rulmanları 120 günde teslim edeceklerdir. 

Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 18.03.2014 Salı – saat 15:00 

c) Dosya no : 1415009 

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, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları 

yazılmış olacaktır. 

4.2.2. Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 

statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi ve teknik değerler dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.03.2014 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den 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 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 1615/1-1 
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ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas 

(Besi) OSB Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı 71 Evler 
Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Eskişehir 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : TDİOSB alanına ait Eletrik Dağıtım Şebekesi, yol, 

içmesuyu, ve yağmursuyu, kanalizasyon inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : Beylikova TDİOSB alanı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altı yüz ) takvim günüdür. 
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 14.202.366,80 - TL 

f) Geçici Teminatı : 994.165,68 - TL 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 10. 

Kat Küçük Toplantı Salonu Lodumlu/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 10/03/2014 - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, keşif bedelinin en az % 40’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir 
işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik 

amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter 
tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 

Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII, AIX grubu yapım işleridir. 
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50�den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 
form örneğine uygun olarak, Eskişehir- Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir 
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas 
(Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulvarı 
No:230 Eskişehir adreslerinde görülebilir veya 500-TL ihale dokümanı bedelini Eskişehir 
Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin Ziraat Bankası Beylikova 
Şubesi 47935248-5001 numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) 
Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 1415/2-2 
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YAP-İŞLET-DEVRET-MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN 

SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Darülaceze Başkanlığından: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile “Sağlık Tesisi” imar durumuna göre 

fonksiyon verilmek suretiyle (mevcut imar durumunda oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni 

imar durumuna göre fonksiyon verilebilecektir) Yap İşlet Devret Modeline göre şartlı olarak 25 

yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No: 51 

Okmeydanı-Şişli-İstanbul 

İdarenin Telefon- Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0212 220 10 20 (Dahili 136-137) - 0212 210 44 30 

darulaceze@darulaceze.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Eski 

Dereboyu Caddesi, tapunun 279 pafta, 2152 ada, 

200 parselinde kayıtlı bulunan 6290,72 m2 sahalı 

Darülaceze Taşınmazının mevcut imar durumuna 

göre fonksiyon verilmek (mevcut imar durumunda 

oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni imar 

durumuna göre fonksiyon verilebilecektir) suretiyle 

Yap İşlet Devret Modeline göre şartlı olarak 25 yıl 

süreyle kiralama İşi 

İnşaata İlişkin Tahmini Muhammen 

Bedel (İnşaat maliyet bedeli 

toplamıdır) : 29.909.122,56,-TL.  

  (Yirmidokuzmilyondokuzyüzdokuzbinyüzyirmiiki TL 

ellialtı KR.) 

Yüzölçümü : 6290,72 m² 

Mevcut İmar Durumu : Sağlık Tesisi 

Geçici Teminat Miktarı 

(Muhammen bedelin % 3 dür.) : 897.273,68,-TL 

(SekizyüzdoksanyedibinikiyüzyetmişüçTL 

altmışsekiz KR.) 

Doküman Bedeli : 1.000,00 (bin) TL. 

İhalenin Yapılacağı Yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 

Okmeydanı-Şişli-İstanbul 

Sıdıka Sabancı Binası  

Çok Amaçlı Salonu 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi No:51 

Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 

Emlak Şube Müdürlüğü 

Darülaceze İdare Meclisi  

Karar tarih ve sayısı : 10.12.2013 tarih ve 2013/12 

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 17/03/2014 Saat: 14:00 
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I-) Darülaceze Başkanlığı’nca belirlenen asgari şartlar; 

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması, 

2 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 5 yıl aylık (100.000,00 

TL+ihale artışı) kadar kira alınması, 6. yıl aylık (5.yıl ödenen kira bedelinin % 150 artışı+ihale 

artışı) kadar kira alınması, sonraki yılların aylık kira bedellerinin, sözleşme süresi boyunca her yıl 

için artışın yapılacağı tarihe kadar geçen önceki 12 aylık döneme ait İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

ve Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış ortalamasından az olmamak suretiyle arttırılarak 

belirlenmesi, taşınmazın mevcut imar durumuna göre hazırlanan avan projesine göre 22416 m² 

olan inşaat alanının, imar durumunda değişiklik olması sonucu oluşabilecek yeni imar durumuna 

göre yeniden hazırlanacak avan projesinde m² alanında artış olması neticesinde, artan her bir m² 

inşaat alanı için mevcut imar durumunun değiştiği tarihten itibaren 10 TL/m² ilave edilerek 

yeniden hesaplanması, 

3 - Taşınmaz için hazırlanmış olan 1/100 ölçekli mevcut avan proje için Mimarlar Odası 

tarafından hesaplanan 107.340,00 TL avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifine 

sözleşme aşamasında defaten ödenmesi, ilgili gerekli projelerinin hazırlanması ve inşaat 

aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek iyileştirme çalışmaları da 

dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen 

kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yüklenici tarafından taşınmaz 

üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir 

kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

7 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 2 yıl içerisinde, mevcut 

(Sağlık Tesisi) imar durumuna göre, gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, mevcut imar durumunda 

oluşabilecek değişiklik neticesinde yeni oluşabilecek imar durumuna göre gerekli tüm proje ve 

raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının 

alınması, sonraki 3 yılın sonunda inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi kaydıyla 25 yıl süreli 

yap işlet devret modeline göre kiralama işi. 

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi 

No:51 adresinde bulunan Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu- Darülaceze Başkanlığı Okmeydanı-

Şişli-İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir. 

1. Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları faaliyet belgesi, 
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2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair faaliyet 

belgesi, 

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir faaliyet belgesi, 

3. Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, 

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece “aslı idarece 

görülmüştür” yapılmış sureti. 

3.2. 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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, idarece “aslı idarece görülmüştür” imzalı sureti. 

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin aslı (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece “aslı idarece görülmüştür” 

yapılmış sureti. 

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %50’si 

kadar teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu 

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin 

verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza 

suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları. 

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin 

ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun noter tasdikli alt 

yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

10. Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

11. Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan. 

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu. 
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13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

14. Darülaceze Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü veznesine nakit olarak yatırılmış 

alındı makbuzu veya Darülaceze Başkanlığı adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden 

alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz 

olacaktır.) 

15. İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu) 

16. İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Caddesi 

No:51 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde görülebilir veya Darülaceze Başkanlığı Mali işler 

Şube Müdürlüğü veznesine tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek 

suretiyle 1000 (bin) TL. yatırılarak şartname bedeli alındı makbuzu karşılığında aynı adresten 

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

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

IV) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

V) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII) İş bu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 1447/1-1 

—— • —— 

TEKİRDAĞ ERGENE 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL 

ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE DÜZELTME İLANI 

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

1 ve 3 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızın 4. maddenin G bendi 

aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Ergene-1 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.500.000.-TL 

tutarında Geçici Teminat. 

7. madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Tekirdağ 

Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Sanayi Cad. No: 3 

Ergene/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 1674/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 



4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 



4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 



4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ALKO PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ; BAY/939-82/33498 sayılı lisansında 

belirtilen “Dörtyol Mahallesi Uşakyolu Caddesi No:7A-7 (Ada:- , Pafta: 27, Parsel: 2687) 

Dazkırı/AFYONKARAHİSAR” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli 

olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir.  

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1635/1-1 

—— • —— 

Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

HENNING BOYSEN isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 28/07/2005 tarihli 

05070100IM001065 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre 

sonu olan 22/07/2010 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde 

eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca, 13CK070100826 sayılı 04.12.2013 tarihli Para Cezası 

Kararıyla 3.216,00.-TL. Para cezası uygulanmıştır. 

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1654/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGATTIR 

JENS RANDAL VESTERHOLM isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 

28/07/2005 tarihli 05070100IM001064 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyanın 

yurtta kalma süre sonu olan 22/07/2010 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 

sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 

ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 

sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 13CK070100825 sayılı 04.12.2013 tarihli 

Para Cezası Kararıyla 1.934,58.-TL. Para cezası uygulanmıştır. 

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1655/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:11.02.2014 Karar No: 476 

Turkish Petroleum Inetrnational Company Limited Şti.’nin (TPIC) sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Bozhüyük-6 kuyusunun 

lokasyonu ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü 

mevkiindeki 200 no.lu parselin 14.647,51 m2’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 

08.10.2013ve bunu tamlayan 17.01.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü mevkiindeki 200 no.lu parselin 

14.647,51 m2’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmiştir.  

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Adıyaman   

İlçesi : Merkez  

Köyü : Bozhüyük  

  

Parsel No. Malikleri                                                  İstimlaki istenen miktar (m2) 

     200 Abdurrahman TURAN (Abuzer oğlu) 14.647,51 

 Makbule BİLGİÇ (Şeyh Mahmut kızı) 

 Mahmut ÖZER (Memet oğlu)  

 Meryem ÖZER (Abuzer kızı) 

 Halit ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu) 

 Rahime YALÇIN (Memet kızı)  

 Süleyman ÖZER (Abdulkadir oğlu) 

 İsmet ÖZER (Memet oğlu) 

 Melahat ÇETİN (Memet kızı) 

 Ahmet ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu) 

 Fatma YÜCEDAĞ ( Şeyh Mahmut kızı) 

 Bayram ÖZER (Şeyh Mahmut oğlu) 

 1626/1-1 

————— 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.02.2014 Karar No: 477 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin (TPIC) sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsatı sahası içerisinde yer alan Bozhüyük-3 kuyusunun 

lokasyon yeri ve yolu için, Bozhüyük-4 kuyusunun lokasyon yeri, yolu ve biriktirme havuzu için 

gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma 

yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararları alınan Adıyaman İli, Merkez İlçesi Bozhüyük Köyü Bend mevkiindeki 496 no.lu 
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parselin 2.421,35 m² lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe 

mevkiindeki 498 no.lu parselin 7.687,70 m²’lik kısmının, 581 no.lu parselin 4.905,80 m²’lik 

kısmının olmak üzere toplam 15.014,85 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Petrol Kanunu’nun 10/2’nci 

maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.09.2013 

ve bunu tamamlayan 17.01.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi Bozhüyük Köyü Bend mevkiindeki 496 no.lu parselin 

2.421,35 m² lik kısmının, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bozhüyük Köyü, Tepe mevkiindeki 498 

no.lu parselin 7.687,70 m²’lik kısmının, 581 no.lu parselin 4.905,80 m²’lik kısmının olmak üzere 

toplam 15.014,85 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazilerin: 

İli : Adıyaman  

İlçesi : Merkez  

Köyü : Bozhüyük 

Mevkiileri : Bend, Tepe 

     

Parsel No.  Malikleri                                                    İstimlaki istenen miktar (m2) 

   496 Mustafa TURAN (Mehmet Halit oğlu)  2.421,35 

 Elif TURAN (Hüseyin kızı) 

   498 Abbas GÜLER (Yusuf oğlu) 7.687,70 

   581 Abbas GÜLER (Yusuf oğlu) 4.905,80 

                          Toplam istimlaki istenen miktar:     15.014,85 m2 

 1627/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti Adıyaman İli sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında yer alan Bozhüyük-3 kuyusunun 

lokasyon yeri, biriktirme havuzu ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel 

talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 2. 

Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli Merkez İlçesi 

Hacihalil Köyü Şalderesi Arslanoğlu mevkiindeki 522 no.lu parselin 10.806,13 m2 ’lik, 523 no.lu 

parselin 1.257,43 m2 lik, 524 no.lu parselin 1.090,40 m2 ’lik ve 525 no.lu parselin 1.658,79 m2 

’lik kısmı olmak üzere toplam 14.812,75 m2 ’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.02.2014 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 1628/1-1 

————— 

Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd. Şti. ile Dmlp Ltd. Şti.’nin Batman 

ilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TEM-DMP/547-829 hak sıra no.lu Petrol işletme 

ruhsatının süresinin sona ereceği 01.06.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile uzatılması için 17.02.2014 tarihli 

müşterek dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 

üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 1629/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/108210 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yüksek Öğretim Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İbni Sina Hastanesi Akademik 

Yerleşke L Blok Kat: 3 

Tel-Faks 0312 508 23 17-0312 310 38 29 

Posta Kodu 6100 E-Mail dsermaye@medicine.ankara.edu.tr 

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

Adı/Unvanı ÖZMED-Ayşe Ferhan Özney  

Adresi 
İvedik OSB 1368 Cad. 17/179 

Yenimahalle/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 12019283466  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
250148  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

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. 

 1677/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19005 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Yeni Etlik Caddesi No:39 Tel-Faks 0312 303 90 00-0312 384 31 28 

Posta Kodu 06110 E-Mail bol04@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

İçtek İnşaat Çevre Tarım Enerji 

Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 

1- Cevizlidere Caddesi 1255. Sokak 

No:5/15 Balgat/Ankara 

2- Harbiye Mahallesi Hürriyet Caddesi 

Veznedar Sokak No:26/12 Dikmen 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
470 058 5779  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 276934  

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 1678/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19005 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Yeni Etlik Caddesi No:39 Tel-Faks 0312 303 90 00-0312 384 31 28 

Posta Kodu 06110 E-Mail bol04@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Eroğlu Nakliyat İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Fahrettin Köroğlu 

Adresi 
Kızlarpınarı Caddesi No. 180/6 

Keçiören/Ankara 

Bağlarbaşı Mahallesi 51. Sokak 

No:6/8 Keçiören/Ankara 

T.C. Kimlik No.  22321827906 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
366 003 9063  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 134452  

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 1679/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Milli Müdafa Cad. No: 20 

Bakanlıklar 
Tel-Faks  

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

HTE-Aras Tekstil Kuru Temizleme 

End. Yık. ve Mak. Loj. Taş. İth. 

İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 

 

Adresi 
Angora Evleri Dora Alışveriş 

Merkezi No: 2/7 Ümitköy/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640530929 Doğanbey V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Sicil Memurluğu  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 264954  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 1649/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Milli Müdafa Cad. No: 20 

Bakanlıklar 
Tel-Faks  

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Altan Zengin (Altan Kuaför)  

Adresi 
Yukarı Mah. İmar Sok. No: 3/A 

Kartal 
 

T.C. Kimlik No. 31315172182  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970425195 Kartal Vergi Dairesi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kartal Erkek ve Kadın Kuaförleri 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 34-574999  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 1648/1-1 
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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. 

 1636/1/1-1 
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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. 

 1636/2/1-1 
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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. 

 1637/1-1 



4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 

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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Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 

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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4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 

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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Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 

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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4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 

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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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 

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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4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 

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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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 

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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4 Mart 2014 – Sayı : 28931 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 

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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Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2014 – Sayı : 28931 

 

 

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)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5877 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)

ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6032 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına
İlişkin Karar

2014/6033 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü
Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi ile

İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-5) (No: MSG-MS-2014/2)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


