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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/199

1 – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı İsmail
SEVİNÇ’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5502 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/215

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine,
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Kasım AFŞİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-
desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Mart 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 28939



Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/203
1 – İç Anadolu Bölge Müdürü Caner SOLMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu

görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

11/3/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/204
1 – Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emine ŞENDİL’in başka

bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/205
1 – İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Salih ÇİÇEK’in başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/216
1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel

Müdür Yardımcısı Muhsin GANİOĞLU’nun yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/221
1 – Açık bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,

Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ’un atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/206
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine Recai ŞEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/207
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine Tevfik Bora ERDENGİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/208
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine Bülent ÖZKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/209

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Müsteşar Yardımcısı Ahmet YAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/210

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine

Murat AKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/213

1 – Bu kararda kimlikleri yazılı üç askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Üyeliğine

atanması, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 12’nci ve 14’üncü maddeleri gereğince uy-

gun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

J.Gn.K.lığı Huk.Hiz.Bşk.lığı ve Ad.Müş.liğinden, Hâk.Alb., Hakan KUTLU, Ankara,

1991-Tnk.3, 30/8/2013, Askerî Yargıtay Üyeliğine

As.Yrd.Başsav.lığı Başsavcı Yrdc.lığından, Hâk.Yb., Hulusi GÜL, Kahramanmaraş,

1995-4, 30/8/2013, Askerî Yargıtay Üyeliğine

J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav.lığından, Hâk.Yb., Hakan GÜNDÜZ, Kars, 1995-P.5, 30/8/2012,

Askerî Yargıtay Üyeliğine
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/224
1 – Açık bulunan Malatya 15. Bölge Müdürlüğüne Ayhan DELİGÖZ’ün atanması, 657

sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uy-
gun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/225
1 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Ku-

rulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı İsa APAYDIN’ın yeniden atanması, 233 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
11/3/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Lütfi ELVAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/211
1 – Samsun İli Canik İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilpınar Köyü ile Asarcık İlçesi

Merkez Bucağına bağlı Akyazı Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de
gösterildiği üzere;

“Çatmuk Deresi (Abdal Irmağı) ile Kelikler Deresinin birleştiği yer başlangıç noktası
alınarak (276010.384-4550511.233), buradan güneybatı istikametinde Kelikler Deresini ters
istikamette takip ederek (275759.036-4549965.003), (275332.313-4549449.603) 1158 rakımlı
Fındıklı Tepeye (275061.821-4548899.596), buradan kuzeydoğu istikametinde takip ederek
1119 rakımlı tepeye (275860.877-4549150.280), buradan yine kuzeydoğu istikametine takip
ederek (276170.424-4549298.580) 910 rakımlı tepeye (276505.449-4549542.028), buradan
tekrar kuzeydoğuya takip ederek Yellice Mahallesi yoluna (277054.670-4549957.721), buradan
kuzeydoğuya takip ederek Eriklipınar Kuruderesinin başlangıç noktasına (277167.736-
4550059.261), buradan Eriklipınar Kuruderesinin akış istikametini takiben (277241.017-
4550225.824) Çatmuk Deresi ile (Abdal Irmağı) birleştiği noktada (277335.000-4550341.000)
son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun
görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11/3/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/212
1 – Çankırı İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ovacık Köyü ile Kızılırmak İlçesi

Merkez Bucağına bağlı Aşağıovacık Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde
de gösterildiği üzere;

“Yeni Yapan yolu ayrımından 1 nolu (Y=574147.82, X=4484116.04) noktadan başlayarak,
güneye doğru arazi yolunu takiben 2 nolu (Y=573673.43, X=4483236.50) nokta, 3 nolu
(Y=573503.41, X=4483093.32) nokta, 6 nolu (Y=573076.31, X=4483006.25) nokta, 7 nolu
(Y=572726.08, X=4482418.30) nokta, 8 nolu (Y=572130.94, X=4482074.55) nokta ile 9 nolu
(Y=572323.55, X=4481526.28) noktadan geçen ve 10 nolu (Y=571849.10, X=4479452.93)
noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun
görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11/3/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık”, “Görevde yükselme eği-
timi” ve “Görevde yükselme sınavı” tanımları ile “Unvan değişikliği sınavı” tanımında geçen
“eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi

kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü,
2) Şef,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı,
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve gü-

venlik görevlisi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, fotoğrafçı, santral memuru, şoför,
matbaacı,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, bekçi, hizmetli,
Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Mühendis, istatistikçi, avukat, mütercim, tercüman, kütüphaneci, programcı, tekniker,

teknisyen.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atana-

bilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip

olmak,
b) Şube müdürü düzeyindeki görevler için yazılı ve sözlü; diğer görevlere atanacak

personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak,
gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan

önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil ol-
mak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları
mümkündür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuru
Madde 9 – 8 inci maddedeki duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim

amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başvuruda bulunanların
gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir
ve aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı

ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sı-
navda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel
Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından
birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sözlü sınav, şube müdürü düzeyindeki kadrolara yazılı sınavda en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.
Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

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

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan
ve en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara iliş-
kin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına
göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme iş-

lemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav ku-
rulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında atamaya
yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden te-
şekkül eder.  İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından
kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav
kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz
ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu
üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler gö-
revlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy
kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav
kurulu veya kurulları oluşturabilir.

Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama ya-

pılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü düzeyindeki kadrolara atana-
caklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle
tespit edilir ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı ne-
deniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel
Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip
başarı puanlarına göre atanır.

Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili
personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

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

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

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, ikinci fıkraya göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

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 ata-
malar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu

Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki

hukuk fakültelerinden mezun olmak,
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
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3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ta-
şımak,

4) Yazılı sınavda başarılı olmak,
b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ta-

şımak,
3) Apk uzmanı, basın müşaviri, ataşe, eğitim uzmanı, şef, ayniyat saymanı, çözümleyici

veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,
c) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki eğitim fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinden mezun
olmak,

2) Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar için pedagojik formasyon belgesine sahip
olmak,

3) Şef, kütüphaneci, çözümleyici unvanlarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak
kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Yazılı sınavda başarılı olmak,
ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafın-

dan onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Şef (İdari) kadrolarına atanabilmek için;  memur, ambar memuru, santral memuru,

fotoğrafçı, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kü-
tüphaneci, tekniker, teknisyen, matbaacı, şoför ve programcı unvanlarında; ön lisans mezunu
olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek lisans mezunu olanlar için dört
yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Tercüme) kadrolarına atanabilmek için;  en az üç yıl mütercim veya tercüman
unvanlarında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Şef (Redaktör) kadrolarına atanabilmek için; en az üç yıl redaktör unvanında olmak
üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Yazılı sınavda başarılı olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularını bildiğini belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Programcı veya tekniker unvanlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
5) Yazılı sınavda başarılı olmak,
e) Redaktör, fotoğrafçı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, me-

mur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, şoför ve matbaacı kadrolarına ata-
nabilmek için;

1) Redaktör kadrosuna atanabilmek için; iletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili
ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde
yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak veya lisans mezunu olup Genel Müdürlük haber ve
redaksiyon hizmetlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla konuya ilişkin olarak Genel
Müdürlükçe verilecek kursta başarılı olmak,

2) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bö-
lümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurum-
larınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bil-
gisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgi-
sayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuru-
luşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,
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4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla
üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru ve matbaacı kadrolarına
atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Yazılı sınavda başarılı olmak,
f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
3) Yazılı sınavda başarılı olmak,
Unvan değişikliği suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercüman-
lık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul me-
zunu olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan (B) düzeyinde başarılı
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıllık yüksekokuldan mezun

olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla öğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı
alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar prog-
ramcılığı kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıl süreli mesleki veya tek-

nik yüksekokuldan mezun olmak kaydıyla tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik

eğitim veren okullardan mezun olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki

hukuk fakültelerinden mezun olmak,
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
g) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanı-

lacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip ol-
maları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile
daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bi-
rinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü-

dürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu,

işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulan-
masına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi,

yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esasları kapsar.

(2) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına giren bölgelerdeki
faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9 ve geçici 2 nci mad-

deleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı ça-
lışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi,
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Böl-
gede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet,
yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde
yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,

ç) Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün
modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve
ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları,

d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve
teknisyenleri,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Başvuru dosyası: Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı deği-

şikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve bel-
geleri içeren dosyayı,

g) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgesini,
ğ) Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin

müstakil her bir alanını,
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h) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve
Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket ta-
rafından hazırlanan yönergeyi,

ı) Destek: Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-
Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek
kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile
ilgili giderlerden yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı için Bakanlık bütçesine konulan öde-
neği,

i) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

j) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,
k) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta

olan gerçek ve tüzel kişileri,
l) İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla

istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren,
içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde giri-
şimcilerin de yer alabileceği yapıyı,

m) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,
n) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-

kanlığını,
o) Kuluçka merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek ama-

cıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara
erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,

ö) Kurucu heyet: Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ve diğer kurum ve kuruluş tem-
silcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,

p) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere
yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez
veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri,
teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gös-
terdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek tek-
noloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik,
ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da tek-
nokenti,

r) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya
da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,

s) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile
teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları
arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluş-
turulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması,
satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet
gösteren yapıyı,

ş) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek
amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya
çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği
yüksek ürünü,

t) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
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u) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
ü) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü

ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araş-
tırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,

v) Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan
gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çev-
reye zarar vermeyen üretim birimlerini,

y) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldı-
ğında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar
gösteren bir ürünü,

z) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya
da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle
üretilmesinde kullanılan yöntemi,

aa) Yapılabilirlik raporu: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Esaslarına göre hazırlanan raporu,

bb) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer ci-
hazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan ko-
mutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını
da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hiz-
metlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile dev-
retme gibi teslim şekillerinin tümünü,

cc) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren,
üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,

çç) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı
ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama,
yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ee) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi

ve işletmesinden sorumlu şirketi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölgenin Kuruluşuna, İşletilmesine, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere

İlişkin Usul ve Esaslar

Kurucu heyetin oluşturulması
MADDE 5 – (1) Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, Bölgenin bulunduğu ilde yer

alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya ens-
titüsü temsilcileri ile 14 üncü maddede belirtilen kurum ve kuruluşlardan katılmak isteyenler,
temsilcileriyle aralarında düzenlenecek bir protokolle kurucu heyeti oluştururlar.

Yer seçimi
MADDE 6 – (1) Kanun amacında kullanılacak olan Bölge alanı yer seçimi kurucu

heyet veya yönetici şirket tarafından yapılır.
(2) Bölge alanı yer seçiminin yapıldığı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yük-

sek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün bulunması şartı aranır.
(3) Kurucu heyet veya Bölge yönetici şirketi; seçilecek Bölge alanının, kurucu heyette

ya da yönetici şirket ortaklığı bünyesinde yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsüne yakınlığını veya bu kurum ya da kuruluşların ara-
zileri içerisinde veya yakınında olmasını, ayrıca bulunduğu yöredeki sanayici ve girişimcilerin
niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik
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altyapısını, ülke kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve varsa onaylı mekansal strateji
planları ile çevre düzeni planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastral durumunu, imar
yolu, kadastral yol ya da bağlantı ulaşım yoluna cepheli oluşunu, tahsis ve satın alma kolaylı-
ğını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları üzerinde ve/veya yakı-
nında yer aldığını dikkate alır.

(4)  Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar,
maden alanları, tarım alanları, mera alanları, orman alanları, milli parklar, sulak alanlar, tabiat
parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayatı geliş-
tirme sahaları, anıt ağaçlar, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında
tescil edilen örnek avlaklar, hassas deniz alanları, sit alanları, kültür ve turizm koruma ve ge-
lişim bölgeleri ve turizm merkezleri, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre
koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı gereğince kulla-
nımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması mümkün olmayan
benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali bulunan alan-
lardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge olarak se-
çilmesine imkân tanınanlar, Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak,
mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen
ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçil-
mesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Karayolları, demiryolları, limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleri, üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya
inşaat halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı, katı atık depolama
alanları ve il sınırları içerisinde varsa diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile Bölge ve çevresine
ait stratejik önemi olan diğer alanların yer aldığı uygun ölçekteki tematik harita, harita mühen-
disi ya da şehir plancısı sorumluluğunda, açıklayıcı özet raporu ile birlikte hazırlanır. Ayrıca,
Bölge alanının işaretli olduğu 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik haritası da eklenir. Varsa,
Bölge alanını kapsayan; ilgili idarelerince tasdikli mekansal strateji planı, çevre düzeni planı,
1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli halihazır harita-
ları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafın-
dan onaylı jeolojik etüt raporu veya zemin etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması
hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Kurucu heyet ya da yönetici şirket temsilcisi tarafından imzalı, Bölge alanı sınırları
ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti
ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda uygun ölçekli
haritası harita mühendisi sorumluluğunda hazırlanır. Bu harita, Bölge başvurusunun Değerlen-
dirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere
Değerlendirme Kurulu kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur.

Araştırma-geliştirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik
MADDE 7 – (1) Bölge kurulması düşünülen yörede yeterli Ar-Ge ve sanayi potansi-

yelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranır.
(2) Bölgede yapılacak; idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile Ar-Ge ve ye-

nilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarının gerçekleş-
tirilebilmesi için Bölge kurucularının sağlayacakları finansman planına ilişkin bilgiler yapıla-
bilirlik raporunda belirtilir. Yapılabilirlik raporunda belirtilen nakdi sermaye miktarı, 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda istenilen sermaye miktarının iki katından az olamaz.

(3) Yöredeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyeli ile Bölgenin kuruluşu ve işletimi için
gerekli olan finansal yapının yeterliliğine, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik ra-
porunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar verir.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2014 – Sayı : 28939



Bölge başvuruları
MADDE 8 – (1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili, Bölge yönetici şirketi ise, Böl-

geye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili müracaatını,
hazırlayacağı 8 takım başvuru dosyası ile birlikte Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru dosyasında bulunması gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bölge kuruluşu için;
1) Başvuru yazısı,
2) Kurucu heyet protokolü,
3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
4) Seçilen arazinin malikinden alınacak muvafakat yazısı,
5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,
6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, se-

çilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,
7) Yapılabilirlik raporu.
b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ek alan katılması için;
1) Başvuru yazısı,
2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,
3) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
4) Seçilen arazinin malikinden alınacak muvafakat yazısı,
5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,
6) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, se-

çilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,
7) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik raporunun “Bölge alanı seçimine iliş-

kin bilgiler” başlığı altındaki verileri. Ancak, Bölgeye katılan ek alanın farklı il sınırları içeri-
sinde yer alması durumunda, o il için yapılabilirlik raporu yeniden hazırlanır.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı iptali için;
1) Başvuru yazısı,
2) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,
3) Bölgeden çıkartılan ve geriye kalan alan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi is-

tenilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,
4) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yerin malikinden

alınacak muvafakat yazısı,
5) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler.
(3) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge

alanı iptali ile ilgili başvuru dosyasında yer alan kadastral-mülkiyet paftası veya haritası, imar
planı ile halihazır harita ve benzeri altlıklar üzerinde öneri Bölge alanı sınırları işaretlenir.

(4) Bölge başvuru dosyası eksiksiz olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tara-
fından onbeş gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksik-
likler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyası eksiksiz ise Değerlendirme Kurulu tarafından
iki ay içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından
toplantı tarihinden en geç onbeş gün önce Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.

Değerlendirme Kurulunun oluşumu
MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve

bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değer-
lendirecek daire başkanı ya da daha üst düzey bir asil ve bir yedek temsilciden oluşur. Asil
üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asil ve yedek
her iki üyenin toplantıya katılamaması halinde üyelik durumlarının yeniden gözden geçirilme-
sini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluş Bakanlık tarafından bilgilendirilir.
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(2) Değerlendirme Kurulu;
a) Bakanlık,
b) Maliye Bakanlığı,
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
ç) Kalkınma Bakanlığı,
d) YÖK,
e) TÜBİTAK,
f) TOBB,
g) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel ku-

ruluş,
olmak üzere sekiz kurum veya kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.
Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda düzen-

lenmiştir.
a) Değerlendirme Kurulu, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığın-

da en az altı üyenin katılımıyla toplanır.
b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
c) Kurul,  ihtiyaç duyulması halinde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya

Değerlendirme Kurulu üyelerinden en az üç üyenin aynı konu ile ilgili yazılı daveti üzerine
toplanır, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgeye ilişkin Karar alabilir.

ç) Kurul üyeleri, başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;

1) Seçilen yerin kalkınma planları, varsa onaylı mekânsal strateji planları ile çevre dü-
zeni planı ve diğer yer seçimi kriterleri açısından uygunluğu,

2) Yöredeki mevcut Ar-Ge, akademik, sanayi potansiyeli varlığı ve finansal yeterliliği,
3) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da

kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yeterliliği,
4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanunun amacına uy-

gunluğu,
5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu

etki yapacak düzeyde olup olmadığı,
6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün

olup olamayacağı,
7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel geliş-

mesine olası katkıları,
8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları

olası katkıları,
9) Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge kuru-

luşu ve işletilmesinde yeterliliği,
10)  Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine

ilişkin gerekçelerin yeterliliği,
bakımından değerlendirir ve Bölge başvuru dosyası ile ilgili görüşlerini içeren ön de-

ğerlendirme raporu ile birlikte toplantıya katılırlar.
d) Kurul üyeleri, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel

yönetimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş alabilir,
başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.

e) Bölge başvurusunun uygun görülmesine yönelik Değerlendirme Kurulu kararı, top-
lantıya katılan en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.
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f) Başvurulara ait Değerlendirme Kurulu kararı ve ekleri, sekreterya tarafından hazır-
lanarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzasına sunulur.

g) Başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmemesi halinde, Bölge
ile ilgili Değerlendirme Kurulu kararı gerekçesiyle birlikte, sekreterya tarafından ilgili kurucu
heyete ya da yönetici şirkete yazılı olarak bildirilir.

Bölge ilanı
MADDE 11 – (1) Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulun-

ması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Bakanlar Ku-
ruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşen; Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katıl-
ması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girer.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge
alanının iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan
değişikliğinde dikkate alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilir.

Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme
MADDE 12 – (1) Yönetici şirket kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de

yayımlanıp kurucu heyete bildirimi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Ancak kurucu heyet, yö-
netici şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket esas sözleşmesini Kanun ve bu Yönet-
meliğe uygunluğu açısından incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük
gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin esas sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu
açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur.

(2) Anonim şirket oluşumu, Bölge ilanından önce gerçekleştirilmiş ise, yönetici şirket
statüsü ile faaliyete başlayabilmesi için Bölgenin ilanından sonra, şirket esas sözleşmesini in-
celenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme so-
nucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa esas sözleşme değişikliklerinin ya-
pılması istenir.

(3) Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ya-
yımlanmasından sonra amacı ve konusunda yapılacak değişikliklerde Kanun ve bu Yönetmeliğe
uygunluğu açısından Genel Müdürlüğün görüşü alınır. Yönetici şirketin ortaklık yapısında ya-
pılan değişikliklerde Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını takiben bir
nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Yönetici şirket kuruluş işlemleri, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Bu işlemlerin bu süre içerisinde tamam-
lanmaması halinde, kurucu heyet süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Mü-
dürlük uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir.
Bu ek süre içerisinde yönetici şirket kuruluşunun Ticaret Siciline tescil edilmemiş olması du-
rumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte
ortadan kalkar. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara
bildirilir.

Yönetici şirket genel müdürünün atanması
MADDE 13 – (1) Bölge yönetici şirket genel müdürlüğüne atanacaklarda, en az lisans

derecesinde üniversite mezunu olması şartı aranır.
(2) Atanan yönetici şirket genel müdürü ile ilgili bu madde kapsamında Genel Müdür-

lüğe bilgi verilir.
(3) Anonim şirket kuruluşu ve şirket genel müdürünün atanması Bölge ilanından önce

gerçekleşmiş ise bu madde hükmü kapsamında genel müdürün durumu yönetici şirket yönetim
kurulunca yeniden değerlendirilir ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.
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(4) Bölge yönetici şirketi genel müdürleri veya diğer personeli için Kanun ve bu Yö-
netmeliğe uygun olarak Bölge yönetimi ve işletiminin sağlanması açısından ihtiyaç olması ha-
linde Bakanlıkça eğitim programları yapılabilir veya yaptırılabilir.

Yönetici şirket kurucuları
MADDE 14 – (1) Yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer

alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya ens-
titüsü bulunması şartı aranır.

(2) Yönetici şirkete ayrıca;
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federas-

yonlar,
c) Yerel yönetimler,
ç) Bankalar ve finansman kurumları,
d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,
e) Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,
f) İlgili kamu kuruluşları,
g) İhracatçı birlikleri
kurucu ya da sonradan ortak olabilir.
(3) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen

yönetici şirkete ortak olabilir.
(4) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı

Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla
yönetici şirkete iştirak edebilirler.

(5) Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu
Ar-Ge merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner sermaye
gelirlerinden ödeyebilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;
a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hiz-

metlerinin yürütülmesi,
b) Planlama sürecinde varsa çevre düzeni planları da dikkate alınarak imar planları ve

değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine
göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

c) Teknik sorumluluğu, yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni
mesule ait olmak üzere 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak
hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projelerinin onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması,

ç) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi
kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinlerin
alınması,

d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin
planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının
Genel Müdürlüğe verilmesi,

e) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik
hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

f) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava
kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından
korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye,
ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuru-
luşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alın-
ması,
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g) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,
ğ) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akar-

yakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses
ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi
için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesap-
lamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt
ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve
bu Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan ve Bölgeyi ziyarete gelen tüm kişilerin ihtiyaç
duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal
ve kültürel gereksinimlerinin imkan dahilinde karşılanması,

h) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya
organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması,
üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçle-
rinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum kuruluşlarla
işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

ı) Bölgede hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da ya-
bancı tüzel veya gerçek kişilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge iş-
letme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

i) Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin mün-
hasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin,  yönetici şirketin belirleyeceği, konu-
sunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı
olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje
süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme
potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştire-
bilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standar-
dını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik
bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi
olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin ar-
şivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen
projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden
incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil
talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge  projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi
ve Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi ta-
mamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yö-
netici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin ya-
pılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni baş-
latacakları her bir Ar-Ge projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şir-
keti işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin
uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmelerinin Bakanlıkça be-
lirlenecek kira bedeli üzerinden para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi
ve girişimcilerin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu
dikkate alınarak düzenlenmesi,

j) Kanunun 8 inci maddesi kapsamında üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu
Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak yer tahsisinin yapılması,

k) Kuluçka firmalarına, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin kamu des-
tekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde 25, diğerleri için yüzde 50’sinden fazla olmamak
üzere, Ar-Ge projesi süresi esas alınarak en fazla 36 aya kadar indirimli yer tahsis edilmesi,
yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluş-
turulmasına özen gösterilmesi,
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l) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede
yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge projesinin değerlendirilmesi, uygun gö-
rülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci
maddesinin uygulanması, bu Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge ça-
lışması kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin
ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çı-
karılması gibi Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren
Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kop-
yasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben
en fazla üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

m) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ka-
mu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından
yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu talep-
lerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

n) Bölgede yer alan ve tüm Ar-Ge projeleri sonuçlanmış olan girişimcilerin üç ay içe-
risinde yeni bir Ar-Ge projesi sunamamış olması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate
alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması, tüm proje-
leri sonuçlanmış girişimcilerin en son projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde
ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,

o) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge firmaları,  Ar-Ge projeleri ve Bölgede istihdam
edilen tüm Ar-Ge ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık
olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

ö) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde
kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci
mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgilerin üçer aylık dönemi takip eden
atmış gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca aynı bilgilerin elektronik ortamda Genel
Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde aylık muafiyet belgelerinin
onaylanmaması,

p) Girişimcilerin Kanuna, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bölge İşletme Yö-
nergesine göre denetlenmesi, aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet
belgelerinin onaylanmaması, düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere
belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin
mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek
gerekli önlemlerin alınması,

r) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;
1) Girişimciden, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağ-

lanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin,
eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin
belirlenen süre ve formata uygun olarak gönderilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede
fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge
personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere
uygun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge projesi
kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında
geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge projesi kap-
samında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin
incelenerek arşivlenmesi,
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s) Her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş ye-
minli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali müşavirle her yılın ocak ayı sonuna
kadar o yıla ilişkin sözleşmenin yapılması, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça belirlenecek
Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak bu Yönetmelik kapsamında düzenlediği
mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın haziran ayı sonuna kadar  aynı süre içinde
kendisine ve Bakanlığa gönderilmesinin sağlanması,

ş) Yönetici şirketin kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç
yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin tamamlanması durumunda yeni-
lenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi, ayrıca her yılın sonunda stratejik plana göre hazırlanan
performans göstergeleri gerçekleşmelerinin Bakanlığa gerekçeleri ile beraber rapor edilmesi,

t) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge faaliyetinde bulunan işlet-
melere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Bakanlıkça be-
lirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esas-
larına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda
gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesi,

u) Bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisinin kurulması,
Bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yok ise en geç bir
yıl içerisinde kuluçka merkezinin kurulması,

ü) Bölge faaliyete geçtiğinde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyetlerinin iz-
lenmesi konusunda çalıştırılacak en az lisans mezunu bir personel olmak üzere, genel müdür
dahil Bölge yönetici şirketi bünyesinde toplamda en az 3 kişilik istihdamın sağlanması,

görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Böl-
genin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka,
test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet
haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi,
finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konu-
larda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuru-
luşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya
yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol
alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek
amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları  ve üretim birimlerinin kurulması,
işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle
ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek
konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla
gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3) Bölge içerisinde bulunan, KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme mer-
kezlerinde yer alan ya da başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan
girişimciler, Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı idari açıdan Kanun ve bu Yönetmelik
kapsamında ayrıca sorumludur.

Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı
MADDE 16 – (1) Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşları tara-

fından Ar-Ge, teknolojik yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile des-
teklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan proje sahibi genç girişimciler ya da
yeni işletmelerdir.
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(2) Yönetici şirket; Bölgeye Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni iş-
letmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur.

(3) Yönetici şirket; kuluçkaya uygun bulunan girişimcilere ya da yeni bir fikri olan ger-
çek kişilere, projesine göre süre verilerek, en fazla otuzaltı aylığına kuluçka merkezinde bu
Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsis eder.

(4) Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da
yeni bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun
ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilir.

(5) Yönetici şirket; Bölge içerisinde kuluçka firmalarının ofis taleplerini karşılayamaz
duruma gelmesi halinde, yeni kuluçka merkezi inşaatı için Bakanlıktan destek talebinde bulu-
nabilir. Destek talebine, kuluçka merkezine ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu
da eklenir.

(6) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde
10’undan az olamaz. Hesaplamalarda küsurat tama iblağ edilir. Bölge içerisinde KOSGEB ta-
rafından işletilen teknoloji geliştirme merkezinde yer alan kuluçka firmaları da bu hesaba dahil
edilir.

(7) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri,
imkanları dahilinde sağlar.

a) Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak
mekanların oluşturulması.

b) Sekreterya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağ-
lanması.

c) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
ç) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
f) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlan-

ması.
g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık su-

nulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine
destek olunması.

Teknoloji transfer ofisi
MADDE 17 – (1) Yönetici şirket, teknoloji transfer ofisini kurar ve bu kapsamda aşa-

ğıdaki hizmet ve destekleri imkanları dahilinde sağlar.
a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şir-

ketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordi-
nasyon ve araştırmayı yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

b) Yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin
sağlanması.

c) Fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, devredilmesi, transfer
edilmesi, fikri mülkiyet haklarının satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi.

ç) Araştırmacıları ve sanayicileri Ar-Ge ve yenilikçiliğe teşvik edecek çalışmaların yü-
rütülmesi.

d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve Ar-Ge ve yenilikçi
şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerek finansal gerekse organizasyonel yönüyle
desteklenmesi.

e) Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne
dönüşmesinin desteklenmesi.
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f) Üretilen ürünün sanayiye tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alan-
larda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.

Teknoloji işbirliği programları
MADDE 18 – (1) Yönetici şirket, teknoloji işbirliği programları çerçevesinde; Bölgede

faaliyet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalar, araştırmacılar ve araş-
tırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını
sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkanları dahilinde sağlar.

a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir.
b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere

katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir.
c) Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, işbirliği platformları, kümeleri ve ağları ku-

rabilir.
ç) Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla işbirliği yapabilir, ortak

çalışmalar yürütebilir.
d) Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde buluna-

bilir.
e) Bölgede yer alan şirketlerin;  yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara,

teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversiteler
ya da diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir.

f) Yurt içi ve dışındaki teknopark ya da teknokent ve benzeri yapılanmalarla birlikte
teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.

Bölgede personel istihdamı
MADDE 19 – (1) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş

ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 4875 sayılı Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans me-
zunu Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyet-
lerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların
izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim
üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecek-
leri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek
personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan
sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sa-
yılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve
genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve gö-
revlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde
ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim
Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgelerde görev-
lendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı
dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları
araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir
şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

Arazi temini
MADDE 20 – (1) Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin

uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin
yönetici şirketine tahsis edilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel
kişilerine ait araziler için de geçerlidir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni ve-
rilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı
bedelsiz  olarak,  devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde
ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen
ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak hakkı veya kullanma
izni bedelini, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre
iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bölge
alanı içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufunda olup tescili yapılmamış alanların tescilinin
gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirket tarafından Maliye Hazinesi adına
tescilini takiben bu fıkra kapsamında yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilir ve/veya
kullanma izni verilir ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Bölge içerisinde yer alan gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar,
Bölge amacında kullanılmak üzere Bölge yönetici şirketince satın alınmak, kiralanmak ya da
yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle temin edilebilir.

(4) Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan edilen alan içerisinde
kalan özel mülkiyete konu gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik
kamulaştırma talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Bakan-
lıkça kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamu yararı kararı alınması dışındaki
kamulaştırma işlemleri, Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanlık il mü-
dürlüklerince yürütülebilir. Kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği
diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan yönetici şirket tarafından ödenir. Bu şekilde ta-
puda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma be-
delini ödeyen yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir.

(5) Kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Ba-
kanlıkça verilir.

Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması
MADDE 21 – (1) Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, bu Yönetmelik hü-

kümlerine uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır.
(2) Resmî Gazete’de sınır ve koordinatları yayımlanan Bölge alanına ait imar planla-

rında, Bölge alanının özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Kanuna uygun olarak Bakanlık
tarafından çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İmar Planı Hazırlanmasında Uyulması Ge-
reken Usul ve Esaslara göre Ar-Ge Alanı veya Teknolojik Ürün Üretim Alanı gibi arazi kullanım
kararları yer alır.

(3) İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için temin edilmiş olan kısıtlılık
belgeleri yer alır. Ayrıca, rapor içerisinde ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına esas
jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu taşınmaz mallara
ait güncel takyidatlı tapu kayıt bilgisi yer alır. Bakanlığa onanmak üzere sunulacak olan imar
planı öncesinde, Bölge içerisinde yer alan üniversite, Hazine ya da diğer kamu kurum veya
kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici şirket adına gerçekleştirilmiş
tahsis işlemi belgelendirilir.
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(4) Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde bir bina yapılabi-
leceği gibi birden fazla bina da yapılabilir.

(5) Bölgeye ait kentsel tasarım projesi ya da yerleşim projesinde veya vaziyet planında;
yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan yol ve parsellerin ko-
ordinat ve kot değerleri ayrıca Bakanlığa verilir.

(6) Bölgeye ait imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bakan-
lıkça onaylanmış Bölge imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince,
dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan
edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Planlar, kesinleşmesi
halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlara bilgi için gönderilir.

(7) Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde
ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek
kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.

(8) Yönetici şirket, 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında
Yönetmelik hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi
bünyesinde bulundurması veya bünyesindeki ortağı kamu kurumu ya da kuruluşunda çalışan
yeterlilik belgesine sahip plan müellifinin bulunması halinde planlama grubu oluşturarak imar
planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirket, imar planlarını yeterliliğe haiz
plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilir.

(9) Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak
kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde
Emsal(E)=1.00’i, diğer yerlerde Emsal(E)=0.70’i geçemez. 6 ncı madde kapsamında temin
edilen kısıtlılık belgeleri aynı zamanda imar planına esas görüşler olarak değerlendirilir. Ba-
kanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş isteye-
bilir. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe kotunda veya
üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı ile ba-
ğımsız olarak iskan edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar emsale dahil değildir.

(10) Bölge alanı ilan edildiğinde üzerinde bina var ise; ön, yan ve arka bahçe mesafe-
lerinde fiili durum esas alınır.

(11) Bölgeye ait imar planlarının onaylanmak üzere Bakanlığa sunulması işlemi Bölge
kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır.
Bu işlemin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde,  yönetici şirket süre uzatımı için Ba-
kanlığa müracaat eder. Bakanlık uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde imar planlarının onaylanmak üzere Bakan-
lığa sunulmaması durumunda, Bakanlar Kurulunun Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve
sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili
kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bakanlar Kurulu kararında; sınır değişikliği öncesinde imar
planı onanmış Bölge alanları için ya da Bölgeye ait birden fazla alan ilan edilmiş ve bu alan-
lardan en az birine ait imar planı onanmak üzere Bakanlığa sunulmuş ise imar planı sunulmamış
diğer Bölge alanları için iptale ilişkin bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(12) Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Bölge alanı imar planları tek seferde yapı-
labileceği gibi, etaplar halinde de yapılabilir. Her bir etap alan miktarı, o Bölge alanının % 30’undan
az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.

Bölge arazisinin kullanımı
MADDE 22 – (1) Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde Kanun amacı dışında

başka amaçlarla kullanılamaz.
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(2) Yönetici şirket, Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını
sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının % 25’ini aşmayacak kesimi üzerinde
Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve Bölgenin
ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri
kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.

(3) Bölge içerisinde yer alan yönetici şirket ile kamu kurumu ya da kuruluşlarına ait
gayrimenkullerin satışı yapılamaz.

Parselasyon planı, ifraz, tevhit ve onay
MADDE 23 – (1) Parselasyon planları ve değişiklikleri, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan

ihdas ve ihdas haritaları gibi imar uygulaması ve değişiklik işlemleri kesinleşmiş uygulama
imar planına göre yönetici şirketçe hazırlanır veya hazırlatılır, Bakanlık tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer.

(2) Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin harita ve sair evrakların ilgili bölümlerinin Ba-
kanlık tarafından onaylanmasını takiben, bir nüsha işlem dosyası Bakanlıkta kalır. Diğer nüs-
halar gerekli onay ve tescil işlemlerinin yapılması için yönetici şirkete gönderilir. Yönetici şir-
ket, imar uygulaması işleminin tescilini takiben alınacak güncel ve takyidatlı yeni tapu kayıtları
ile teknik bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğini Bakanlığa gönderir.

(3) Kesinleşmiş uygulama imar planına göre, yönetici şirket tarafından hazırlanan ya
da hazırlatılan ve Bakanlık tarafından uygun görülen alan tahsis planı doğrultusunda yapı ada-
larında harita koordinatları üzerinden girişimci firmalara alan tahsisi yapılabilir.

Yapı ruhsatı ve izinleri
MADDE 24 – (1) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar pla-

nına göre; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler,
bedelsiz olarak, arazi malikinin kamu kurum ya da kuruluşu olması halinde veya Bölge yönetici
şirketinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
kapsamında kamu niteliğini haiz şirket olması durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı
maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından verilir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni dışındaki
diğer tüm ruhsat ve izinler ilgili mevzuatları dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarınca verilir.

(2) Bölge alanı içerisinde yer alan müstakil kadastral parsel üzerinde, ihtiyaç olması
halinde, imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma
izni verilebilir.

(3) Bölge alanı içerisinde yer alan taşınmazlar üzerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma
izin belgesi yönetici şirket adına veya yönetici şirketin talebi halinde arazi maliki adına verilir.

Teknolojik ürünün yatırımı
MADDE 25 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri so-

nucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uy-
gun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz
konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş ta-
rafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan
işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar ne-
deniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında
faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda
oluşturulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolojik
Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet
tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, çevre kirliliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan
temiz üretim belgesi, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu
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ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte
yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder. Başvuru sahibi bu belgede; elde ettiği ürünün Ar-
Ge faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik özelliklerini detaylı bir şe-
kilde ifade eder.

(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şir-
kete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişilik
Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve üç ay içe-
risinde bu komisyon tarafından yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirme yapılır.

(4) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;
a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,
b) Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,
c) Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,
ç) Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,
d) Sahip olduğu teknik özelliklerin ve/veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yeni-

likçiliği temsil edip etmediği,
e) Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum

gösterip göstermediği,
f) Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,
g) Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edil-

mediği,
ğ) Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,
hususlarında değerlendirir.
(5) Bakanlıkça belirlenen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin

verilir.
(6) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin

toplam yapılaşma hakkının % 35’inden fazla olamaz.
(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu

tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Değer-
lendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Tekno-
lojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu ve ekinde Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi
ve Yatırım Fizibilite Raporu, Bakanlıkça onanmış imar planı ile teknolojik ürün yatırımının
yapılacağı binaya ilişkin uygulama projeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim
izin belgeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kanun
ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici
şirkete bildirir.

Diğer hususlar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan imar planı yapımı, revizyonu ve de-

ğişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri, uygulama projeleri, yapılaşma, yapı
ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yö-
netmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler

Bölgelere yardım amacıyla kullandırılacak ödenek
MADDE 27 – (1) Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve pro-

jelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye
yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer
ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir.
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(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili giderler ile Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka prog-
ramları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin giderlerin,
yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine “Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri” için konulan ödenekle sınırlı olmak üzere Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun
olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde
karşılanabilir. Proje ödenekleri yıllık yatırım programında yer alır. Bu ödenekler Maliye Ba-
kanlığınca belirlenen harcama programları dahilinde kullanılır.

(3) Yönetici şirkete Kanun kapsamında verilen destekler yardım amacıyla olup karşı-
lıksızdır.

(4) Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları
ile yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de ilgili mevzu-
atların izin verdiği ölçüde yararlanabilirler.

Destek talep prosedürü ve Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti
MADDE 28 – (1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini her yatırım yılı

için, Genel Müdürlükten temin edeceği Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı
Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt
yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hiz-
metleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tab-
losuna ekleyerek Genel Müdürlüğe gönderir.

(2) Mevcut kuluçka merkezleri talebi karşılayamaz duruma geldiğinde, yönetici şirket,
yeni kuluçka merkezi binası inşaatı için Bakanlığa ayrıca destek talebinde bulunabilir. Destek
talebine, yeni bir kuluçka merkezi kurulmasına ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu
da eklenir.

(3) Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde
bulunulan yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılır.

(4) Yönetici şirket, Bölge alanlarında bir an önce faaliyete geçilmesi için ya da faaliyete
geçilmiş Bölge alanlarında ihtiyaç duyulan; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile
ilgili giderlerin karşılanamayan kısmı için gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe destek ta-
lebinde bulunabilir.

(5) Yönetici şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik, kuluçka
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları kapsamında
Bölge sınırları içerisinde yapılacak eğitim giderleri için Genel Müdürlüğe destek talebinde bu-
lunabilir.

(6) Bakanlık, Bölgelerin; alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ve Ar-Ge ve ye-
nilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka
programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili destek
taleplerini,  bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığın yatırım bütçe teklifi ile
birlikte Kalkınma Bakanlığına bildirir.

Destek talebinin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Bakanlık; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge

ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek ku-
luçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili
destek talebini Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazırlanacak olan
“Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda
Bölgede incelemelerde bulunur.

Ödeneğin kullanım esasları
MADDE 30 – (1) Bakanlık bütçesine konulan ödenek ait olduğu mali yıl içerisinde

kullanılır.
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(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasıyla ilgili ödenek taleplerine ilişkin
hakedişler ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen
veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği
programlarına ilişkin Bakanlığa intikal ettirildiği yıla ait olan destek talepleri yılı içerisinde
değerlendirmeye alınır.

(3) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili destek taleplerine ilişkin
hazırlanmış olan hakediş raporlarına ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik
yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hiz-
metleri ve teknoloji işbirliği programlarına yönelik Bakanlık desteği almış yönetici şirket ta-
rafından yapılmış olan harcamalara ait fatura ve/veya harcama belgesi her yılın Kasım ayı so-
nuna kadar Bakanlığa gönderilir.

(4) Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenek,  Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak
Bakanlık tarafından hazırlanacak olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” doğrultusunda Böl-
gelere destek olarak ödenir. Bölgelere aktarılan destek tutarı Kanunda belirtilen tahsis amacı
dışında kullanılamaz.

(5) Bölge alanı içerisinde yer alan ve mülkiyeti; üniversite, Hazine ya da kamu kurum
ve kuruluşlarına ait olmayan araziler üzerinde yapılan alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi
inşasına Bakanlık bütçesinden ödenek kullandırılmaz. Altyapı inşasının, Bölge alanı genelini
ilgilendiriyor olması durumunda bu fıkranın birinci cümlesinde geçen hükmü uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Destek Talebinin Uygun Bulunması Halinde Plan ve Projelerin Hazırlanmasına İlişkin

Esaslar ile Hakediş Raporlarının İncelenmesi ve Desteğin Ödenmesi

Uygulama projeleri ile ilgili esaslar
MADDE 31 – (1) Bölge içerisindeki tüm yapılara ilişkin uygulama projeleri 3194 sayılı

İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetici şirketçe hazırlanır ya da
hazırlatılır.

(2) Yönetici şirket, Bölge içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin uygu-
lama projelerini elektronik ortamda Genel Müdürlüğe teslim eder.

(3) Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendis-
lerin adı, soyadı, unvanı, sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olur ve tüm so-
rumluların imzaları bulunur.

Alt yapı
MADDE 32 – (1) Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;
1) Kanalizasyon,
2) Yağmur suyu şebekesi,
3) Yangın suyu şebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri,
4) Drenaj,
5) Temiz su, pis su ve sulama suyu şebekesi ve su verimliliğine yönelik önlemler, su

veya fosseptik kuyusu,
6) Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,
7) Elektrik, kesintisiz güç sistemi, jeneratör, enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine

yönelik önlemler,
8) Yol, otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj,
9) Doğal gaz,
10) Isıtma ve havalandırma,
11) İletişim, bilgi işlem ve bilgi yönetim altyapısı,
12) Bölge içi veya çevresi aydınlatma,
13) Bölge içi veya çevre güvenlik/alarm sistemleri,
14) Bölge içi nükleer tesislerden,
oluşur.
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Yönetici şirketin proje sorumluluğu
MADDE 33 – (1) Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:
a) Uygulama projeleri, teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje

müellifine ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri, imar
planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine  ve
Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak
yönetici şirket tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve onanmak üzere Bakanlığa sunulur. Şart-
namede yer almayan, iş ya da projelendirme sırasında ortaya çıkan özel durumlar ve ilave ça-
lışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel talimatlar geçerlidir.

b) Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak istenildi-
ğinde gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;

1) Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,
2) Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da ge-

rekenlerinin yeniden düzenlenmesi,
3) Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın

belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,
4) Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren

bir rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi,
zorunludur.
Projelerin incelenmesi
MADDE 34 – (1) Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje mü-

ellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak ha-
zırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından otuz gün içinde incelenir
ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eksiklik tespit edilmesi halinde uygulama projeleri düzeltil-
mek üzere yönetici şirkete iade edilir.

Hakediş raporlarının incelenmesi
MADDE 35 – (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ekinde yer alan Yapım İşleri Genel

Şartnamesi hükümleri doğrultusunda yönetici şirketin belirlediği fenni mesulce hazırlanan ha-
kediş raporu yönetici şirket tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında dü-
zenlenmiş sözleşmenin bir nüshası ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim
edilir. Bu madde hükmüne göre eksik olan hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Genel Müdürlükçe görevlendirilecek teknik personel tarafından hakediş raporları
mahallinde incelenerek, inceleme raporu tanzim edilir. İnceleme raporu ve eklerinin her bir
sayfası, incelemeyi yapan teknik personel tarafından imzalanır ya da paraflanır. Mahallinde
fiilen yapılmayan imalatların veya imalata yönelik olmak üzere fiilen yerinde görülmeyen ih-
zarat bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.

Desteğin ödenmesi
MADDE 36 – (1) Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Bakanlık tarafından hazır-

lanacak olan “Ödenek Kullanım Usul ve Esasları” çerçevesinde destek talebi uygun bulunanlar
için; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili ödemelerde hakediş raporları ilgili
teknik personel ve daire başkanı tarafından onaylandıktan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini des-
teklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji
transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili ödemelerde ise yapılan har-
camalara esas fatura ve/veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yapılacağına dair yönetici
şirket yönetim kurulu kararı ilgili daire başkanlığınca görüldükten sonra ilgili harcama biri-
mince, ödeme emri belgesi düzenlenerek ödeme yapılmak üzere Bakanlık Merkez Saymanlık
Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa sunulmuş olan
işin ihale bedeli 100.000 TL ve altındaki hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz ve ödenmez.
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(3) Yönetici şirket, hesabına aktarılan destek tutarının, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun
olmadığının ya da yerinde harcanılmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, ödeme ya-
pıldığı tarihten itibaren genel hükümlere göre hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesini yapar.

ALTINCI BÖLÜM
Muafiyetler ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 37  – (1) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanmasına ilişkin esaslar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda

elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici
şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlem-
lerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır.  Yönetici şirket, bu muafiyet ve istisnaların
uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu
Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükel-
lefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten
alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını
gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz.

c) Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış Ar-Ge ve destek personelinin
bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu istis-
nanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanım-
lanmış tüm Ar-Ge ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve ça-
lışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde
ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırkbeş
saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz.  Hak kazanılmış hafta
tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında
dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki
destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı
hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam Ar-Ge
personeli sayısının %10’unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücre-
tinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde,
ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma ta-
rafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağ-
lanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun
kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsa-
mına dahildir.

ç) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.
d) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım

ve/veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün
halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi için 13/6/2006 tarihli
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. Bölgede faaliyette bulu-
nan girişimcilerden 5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan ver-
gisel teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici
şirketine eş zamanlı olarak ayrıca bildirirler.
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e) Bölgede yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım ve/veya Ar-Ge projesi kapsa-
mında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin
onayıyla, Bölge dışında geçirdiği sürelere ait bu çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretle-
rinin; üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli
için % 25’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için;

1) Girişimci şirketin yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge
dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım ve/veya Ar-Ge pro-
jesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların
projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine
ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

2) Girişimci şirket tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir
ve söz konusu yazılım ve/veya Ar-Ge projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin
(Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen
yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım ve/veya Ar-Ge projesi
kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onay-
lanır.

3) Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, yürüttüğü yazılım ve/veya Ar-Ge projesi ile
ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum
veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

f) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin ka-
zançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Böl-
gelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil
ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984
tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müs-
tesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

g) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanmış, üçer aylık dönemler halinde
Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi mali mü-
şaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bilgiler Bakanlığa üç aylık dönemi takip eden
altmış gün içerisinde gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmemesi halinde, Bölgede sağlanan
muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Ma-
liye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

ğ) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığının
ilgili mevzuatlarına tabidir.

Bakanlığın denetim yetkileri
MADDE 38 – (1) Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bakanlık, yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını gerekli gör-

düğü durumlarda denetler. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Denetim
sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına ver-
mekle yükümlüdür. Denetim sonucunda hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulur.

b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şir-
keti uyarır ve belirli bir süre vererek, Kanun amacına uygun faaliyette bulunulmasını ister. Bu
sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi
durumunda, Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim kurulu
üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyum tayin edilmesini ve
yönetici şirketin tasfiyesini ister. Yönetici şirketin tasfiyesine mahkemece karar verilmesi ha-
linde, şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları
kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete verebilir.
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Muafiyet ve istisnaların denetlenmesi
MADDE 39 – (1) Yönetici şirket ve Bölgede faaliyet gösteren girişimciler ile Bölgede

çalışan Ar-Ge ve destek personelinin yararlandıkları istisna ve muafiyetleri yönünden Maliye
Bakanlığınca denetlenir. Bu denetim, yönetici şirketlerin sorumluluğunu kaldırmaz.

(2) Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle
ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili
işletme sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun

amacına uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyette olan Bölgeler bu Yö-
netmelik doğrultusunda en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini, üç yıl içerisinde teknoloji
transfer ofisini kurmakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 40 – (1) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek-

noloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.

Ek-1

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAPILABİLİRLİK RAPORU
HAZIRLAMA ESASLARI

A) Kurucu heyet  / Yönetici şirket bilgileri
Bu bölümde kurucu heyeti / yönetici şirketi oluşturan her bir kurum ya da kuruluşun;
a) Adı
b) Adresi
c) Faaliyet alanı
ç) Telefon ve faks numaraları
d) e-posta adresi
ile kurulacak Bölgenin adı yer alır.
B) Bölgenin kurulacağı;
a) Yörenin Genel Değerlendirilmesi,
1) Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu,
2) Sosyal, kültürel ve teknik altyapı,
3) Kentleşme ve planlama,
4) Ekonomik yapı,
5) Sanayi varlığı.
(Yukarıda belirtilen bilgiler, ilgili valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri, belediyeler ve

diğer yerel kurumlardan sağlanabilir.)
b) İl’in akademik, teknolojik ve sanayi potansiyeli
1) Üniversitelerde çalışan yüksek lisans ve doktora dereceli personel sayısı,
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2) Ar-Ge ve yazılım kuruluşları, faaliyet alanları ve çalışan araştırmacı personel sayısı,
3) Ar-Ge ve yazılım birimine sahip sanayi kuruluşları ve çalışan araştırmacı personel

sayısı   (kamu/özel),
4) Teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri ya-

pılanmalar,
5) Sanayi kuruluşlarının (kamu/özel) yüzde olarak sektörel dağılımı (Türkiye İstatistik

Kurumu verilerine dayanarak),
6) Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı (Türkiye İstatistik Kurumu

verilerine dayanarak),
7) Diğer.
C) Kurucu heyet  / Yönetici Şirket içinde yer alan kurum ya da kuruluşların Ar-Ge ve

yazılım çalışmaları hakkında bilgiler (Kurulmuş bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi başka bir il
sınırı içerisinde Bölgeye ek alan katmak istiyorsa, bu başlık o il kapsamında irdelenecektir.)

a) Kurucu heyet  / Yönetici Şirket içinde yer alan her bir  üniversite, ileri teknoloji ens-
titüsü veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü  için (Son 3 yılı içerecek şekilde);

1) İstihdam ettiği öğretim elemanının unvanlarına ve bölümlerine göre dağılımı,
2) Lisansüstü çalışma sayısı ve bölümlere göre dağılımı,
3) İstihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,
4) Yürütülen Ar-Ge projelerinin konuları, ayrıca kamu ve/veya özel Ar-Ge desteği var

ise destek kaynakları,
5) Sonuçlandırılan Ar-Ge projelerinin konuları, kamu ve/veya özel Ar-Ge desteği var

ise destek kaynakları,  varsa ticari çıktıları,
6) Sınai mülkiyet hakları (Patent, marka tescil, bitkisel ıslahçı hakları faydalı model

sayıları),
7) Toplam Ar-Ge bütçesi ve genel bütçe içindeki oranı,
8) Sanayi ile ortak ve/veya sipariş üzerine yürütülen proje adedi, konuları ve toplam

bütçesi,
9) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla yürütülen proje bilgileri ve işbirliği iliş-

kileri,
10) İlde mevcut teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme mer-

kezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
11) İl dışında faaliyet gösteren yurtiçindeki teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi,

teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler
hakkında bilgi,

12) Yurtdışında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yü-
rütülen projeler hakkında bilgi.

b) Kurucu heyet  / Yönetici şirket içinde yer alan diğer ortak, kurum ya da kuruluşların
her biri için (varsa) (Son 3 yılı içerecek şekilde);

1) İlde yürütülen Ar-Ge ve yöresel kalkınmaya yönelik çalışmalara sağlanan nakdi ve
ayni katkılar,

2) İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği protokolü ve
benzeri ilişkiler ve yürütülen projeler hakkında bilgi,

3) Üniversite ve/veya Ar-Ge kurumları ile yürütülen veya sonuçlandırılan ulusal ve
uluslararası ortak proje adedi, konuları ve toplam bütçeleri, varsa ticari çıktıları,

4) İstihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,
5) Toplam Ar-Ge bütçesi,
6) Yürütülen Ar-Ge projesi adedi ve konuları,
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7) İlde mevcut teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme mer-
kezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında kısa bilgi,

8) İl dışında, yurtiçinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezi,
teknoloji geliştirme merkezi, inkübatör ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler
hakkında bilgi,

9) Yurtdışında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yü-
rütülen projeler hakkında bilgi,

10) Kamu ve Özel Ar-Ge desteklerinden faydalanılarak yürütülen Ar-Ge projeleri ve
varsa ticari çıktıları hakkında bilgi,

11) Sınai mülkiyet hakları (Patent, marka tescil, bitkisel ıslahcı hakları faydalı model
sayıları).

Ç) Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler
a) Seçilen Bölge arazisinin yeri ve yüzölçümü (m2)
b) Bölge arazisinin mülkiyet/kullanım haklarına ilişkin tedarik ve kullanım yöntemleri
c) Bölge arazisinin üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkez

veya enstitüsü ile yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım arterlerine yakınlığı
ç) Bölge arazisinin potansiyel çekim merkezi olma özellikleri.
(Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler kurulan her bir Bölge alanı için ayrı ayrı belirti-

lecektir)

D) Kurulacak (ya da mevcut ) yönetici şirket ile ilgili bilgiler
Kurulacak (ya da mevcut) yönetici şirketin;
a) Ortakları ve sermaye yapısı
b) İstihdam ve niteliği
c) Bölge kurmak için sabit yatırım harcamaları tutarı (Yıllar itibariyle, ilk 3 yıllık)
1) Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri
2) Arazi bedeli (satın alma/kamulaştırma/tahsis)
3) Arazi ve çevre düzenlemesi, hazırlık yapıları
4) Altyapı harcamaları
5) Üstyapı harcamaları (İdare binası, kuluçka merkezi, girişimci binaları, sosyal tesisler

ve benzeri  her biri için ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir.)
6) Taşıt durumu (otomobil ve servis, yangın, temizlik ve benzeri araçlar)
7) Genel giderler
8) Diğer giderler
ç) Bölge işletme sermayesi tutarı (Yıllar itibariyle, ilk üç yıllık)
1) İşçi ve personel giderleri
2) Isıtma ve havalandırma giderleri
3) Araç işletme ve bakım giderleri
4) Tesislerin işletme ve bakım giderleri
5) Girişimcilere sağlanırsa finansman desteği
d) Bölgede yapılması planlanıyor ise; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yö-

nelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi
hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları için yapılacak harcamalar (Yıllar itibariyle, ilk 3
yıllık)

1) Kuluçka programları
2) Teknoloji transfer ofisi hizmetleri
3) Teknoloji işbirliği programları
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e) Bölge için öngörülen 3 yıllık tahmini harcama (yatırım) tutarı (c, ç ve d’ nin toplamı)

f) Finansman planı (ilk 3 yıllık)
Tahmini toplam yatırım tutarı (e) :…………………….. TL (%100)
1) Sermaye :…………………….. TL (%......)
2) Krediler (İç+Dış) :…………………….. TL (%......)
- İç Krediler :…….………………. TL (%......)
- Dış Krediler :…………………….. TL (%......)
3) Ödenek :…………………….. TL (%......)
4) Diğer Kaynaklar (açıklayınız) :…………………….. TL (%......)
5) Tahmini Gelirler :…………………….. TL (%......)
- Girişimcilerden alınacak kira :…………………….. TL (%......)
- Danışmanlık gelirleri :…………………….. TL (%......)
- TTO gelirleri :…………………….. TL (%......)
- Diğer gelirler (açıklayınız) :…………………….. TL (%......)

E) Bölgenin yönetimi ve girişimcilerle ilgili bilgiler
a) Bölge yönetimi ile ilgili bilgiler
1) Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanlar ve ön görülen çıktılar
2) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilmesi planlanan hiz-

metler
3) Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina ve/veya arazi

tahsis yöntemi (kiralama, kullanım hakkı ve benzeri)
4) Bölge bünyesinde teknoloji geliştirme merkezi, eğitim merkezi ve inkübatör gibi ya-

pılanmaların kurulması planlanıyor ise bu yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem
ve yöntemler

5) Bölgenin  özendirici araçları
6) Bölgede yer alacak Ar-Ge bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri
7) Ar-Ge çalışmalarının ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için önerilen yöntemler

ve öngörülen ölçülebilir çıktılar.
b)  Girişimciler ile ilgili bilgiler (Yöredeki; sanayi, Ar-Ge ve yazılım ile akademik ve-

riler dikkate alınarak gerekçeli olarak açıklayınız.)
1) Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ve bu girişimcilerin çok uluslu,

büyük, küçük ve orta boy ve yeni kurulacak işletme olarak yüzde cinsinden tahmini dağılımı
2) Girişimciler tarafından oluşturulacak tahmini Ar-Ge ve destek personel sayısı.

F) Kurulacak Bölgenin, ülke ve yörenin, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel ge-
lişmesine olası katkılarını açıklayınız.

G) Bölge kuruluşunda işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumuna ve
başarısına yapacakları olası katkıları açıklayınız.

Ğ) Kurulacak Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi değerlere duyarlılığı konusunda ger-
çekleştirilecek projeleri açıklayınız.

H) Bölge kurma talebini, yörenin akademik ve sanayi potansiyeli ve Ar-Ge’ye duyulan
ihtiyaç bakımından  değerlendiriniz.

I) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilebilirliğini ve geliştirilebilirliğini ir-
deleyiniz.
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Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul; üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde

üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili

ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura

kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya

gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik

üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdik-

lerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder. Hizmet ihracatının belgelendirilmesine ilişkin

usul ve esaslar TİM’in görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve mevcut fık-

ralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, birliğin iştigal konusuna giren maddelerden,

son iki takvim yılı itibariyle toplam ihracatı; tarım sektörlerinde 250.000.-ABD dolarından,

sanayi ve madencilik sektörlerinde 1.000.000.-ABD dolarından az olmamak kaydıyla, ilgili

sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının ortalamasının en az onbinde biri oranında, fiili

ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura

kapsamında ihracat sayılan satış yapan üyeler arasından seçilir.”

“(3) İştigal sahasında sektör ayrımı ve tanımı yapılmayan birliklerde onbinde bir oranı

aranmaz; son iki takvim yılı itibarıyla ihracat toplamı için alt limit 250.000.-ABD doları olarak

uygulanır. Bu fıkra hükmü, iştigal sahasında hizmet sektörü yer alan birlikler için de hizmet

ihracatı bakımından uygulanır. İkinci fıkra ile bu fıkrada belirtilen miktar ve oranları Bakanlık,

birliklerin sektörel ve bölgesel yapılanmaları ve genel ihracat performanslarını dikkate almak

suretiyle, TİM’in görüşünü alarak iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya

yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetim kuruluna seçilen tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişilerle ilgili olarak,

19 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.

(3) Kendisi, eşi, çocuğu, annesi veya babasının doktor raporu ile tevsik edilen sağlık

mazeretleri ile eşi, çocuğu, annesi veya babasının vefatı halleri haricinde, art arda üç defa veya

her halükarda iki takvim yılı içinde toplam beş defa denetim raporunda imzası bulunmayan

üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Denetim kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle

boşalması halinde, yerine ilk sıradaki yedek üye geçer.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birliklerin sektör kurullarındaki ilave temsilcilerinin sayısı, son iki takvim yılındaki
ihracatlarının, ilgili sektörün son iki takvim yılındaki toplam ihracatındaki yüzdelik payının
10’a bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Bu sayının ondalıklı çıkması halinde, 0,5’ten fazla olan
(0,5 dahil) ondalık kısım yukarı, az olan ondalık kısım aşağı yuvarlanır. Bu hesap, birliklerin
kayıt rakamları esas alınarak TİM Genel Sekreterliğince yapılır ve ilgili birlikler ile Bakanlığa
bildirilir.

(3) İştigal alanında birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptığı sektörün
sektör kurulunda temsil edilir. Sektör kurulu, birliklerin genel kurullarını tamamlayarak yönetim
kurullarının oluşmasını müteakip en geç mayıs ayının yirmisine kadar yapılacak ilk toplantı-
sında kendi üyeleri arasından oy çokluğu ile önce başkanı, sonra da aynı birlik yönetim kuru-
lundan olmamak kaydıyla iki başkan yardımcısını seçer. Başkan ve başkan yardımcılarının se-
çimi açık ya da kapalı oylama ile yapılabilir. Oylamada eşitlik halinde, yalnızca eşit oy alanlar
için olmak üzere tekrar oylama yapılır. Tekrar eşitlik olması halinde, eşit oy alanlar arasında
kura çekilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) TİM Genel Kurul delegeleri, kendi birliklerinin organlarında tüzel kişilikleri temsil
ediyor olsalar dahi, TİM Genel Kurulunda ve TİM’in seçimle göreve gelen organlarında gerçek
kişi hükmündedirler ve tüzel kişileri temsil yetkisi açısından 19 uncu maddenin dördüncü ve
beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kendisi, eşi, çocuğu, annesi veya babasının doktor raporu ile tevsik edilen sağlık
mazeretleri ile eşi, çocuğu, annesi veya babasının vefatı halleri haricinde, art arda üç defa veya
her halükarda iki takvim yılı içinde toplam beş defa denetim raporunda imzası bulunmayan
üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Denetim kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yerine ilk sıradaki yedek üye geçer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yıllık aidat: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra
kesinleşir. İştigal alanında hizmet sektörü bulunan birliklerde hizmet sektörü için ayrı yıllık
aidat miktarı belirlenebilir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari
ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, her yıl şubat ayı sonuna kadar
ödenir.”

“a) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması ha-
linde, tahsil edilen nispi ödemenin %40’ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60’ı ise ihracatçının
üyesi olduğu birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.

b) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması ha-
linde, tahsil edilen nispi ödemenin %40’ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60’ı ise ihracatçının
ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresinin bulunduğu ilgili sektör/sektörlerdeki en yakın
birlik/birliklere takip eden ayın sonuna kadar gönderilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Hizmet ihracatçılarının 2013 yılı genel kuruluna katılmaları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Hizmet sektöründe ihracat yapan gerçek veya tüzel kişiler,

2013 yılı olağan genel kurulu ilk toplantı tarihinden en az yirmi gün öncesinde ilgili birliğe
üye olmaları ve bu tarihe kadar yaptıkları ihracatı tevsik etmeleri halinde, o birliğin 2013 yılı
olağan genel kurullarına katılabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sağlık yardımı: Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık kuruluşları
raporuyla tevsik edilen ve devamlılık arz eden rahatsızlıklarının tedavisi ile acil ve zorunlu
ameliyat giderleri, giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunun ka-
rarına istinaden genel sekreterlikçe karşılanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511
2- 14/4/2011 27905
3- 11/10/2011 28081
4- 15/6/2012 28324

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081
2- 3/4/2012 28253
3- 7/4/2012 28257
4- 15/6/2012 28324
5- 15/2/2013 28560
6- 27/11/2013 28834
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Millî Savunma Bakanlığından:
4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE 

HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı
Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası mü-
kellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda
ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden gü-
venceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve
hizmet alımları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler ile askerî malzemelerin hava yo-
luyla taşıtılması için Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’ndan yapılacak hizmet alımlarında
uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) 4734 sayılı Kanun ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tanımlara
ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bekleme bedeli: Garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşması/sözleşmesinde tutarı,

oranı, ödeme esas ve usulleri ayrıntıları ile açıklanan bedeli,
ç) Garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşması/sözleşmesi: Bir veya daha çok idare ile

bir veya daha çok istekli arasında akdedilen ve belli bir dönem süresince ihtiyaç doğdukça
karşı tarafa yapılacak ikaz bildirimi ile devreye girecek mal ve/veya hizmet alımına ilişkin şart-
ları tesis eden, geçerli olduğu sürece, mal ve/veya hizmet alımı yapılmasa bile istekliye/istek-
lilere belli aralıklarla bekleme bedeli ödenen anlaşma/sözleşmeyi,

d) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,
e) Münferit sözleşme: Uyuyan sözleşme kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile

idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi,
f) Uyuyan anlaşma/sözleşme (dormant contract): Bir veya daha çok idare ile bir veya

daha çok istekli arasında akdedilen ve belli bir dönem süresince ihtiyaç doğdukça karşı tarafa
yapılacak ikaz bildirimi ile uygulaması yapılacak mal ve/veya hizmet alımına ilişkin şartları
belirleyen ve bekleme bedeli ödenmeyen anlaşma/sözleşmeyi,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere dördüncü

bölüm olarak aşağıdaki 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 üncü maddeler eklenmiş ve diğer bölüm ve
maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erbaş ve Erler ile Askerî Malzemelerin Taşıtılması İçin

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’ndan Yapılacak Hizmet Alımları

Yaklaşık maliyet
MADDE 39 – (1) İdare, bu bölüm kapsamında yapılacak hizmet alımlarında, yaklaşık

maliyeti aşağıda yer alan yöntemlerden birini esas alarak belirler:
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erlerin hava yoluyla taşıtılması için Türk Hava

Yolları Anonim Ortaklığı’ndan yapılacak hizmet alımlarında Türk Hava Yolları Anonim Or-
taklığı’ndan fiyat istenerek ya da Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca yayımlanan fiyat lis-
teleri var ise bu listelerden yararlanmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenebilir.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rından, alım konusu hizmeti piyasada sunan veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat
istenilerek veya personel taşımasında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin yayımlamış
olduğu birim fiyat listeleri kullanılarak ya da geçmiş yıllardaki veriler kullanılarak yaklaşık
maliyet belirlenebilir.
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c) (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen fiyatlar birlikte kullanılarak da yaklaşık maliyet
belirlenebilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen
fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; ilgili fiyat maliyet analiz birimince
re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.  Fiyat istenecek
kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İs-
tenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildi-
rimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık ma-
liyet hesap cetvelinde gösterilir.

ç) Askeri malzemelerin hava yolu ile taşıtılması için yapılacak alımlarda; Türk Hava
Yolları Anonim Ortaklığı tarafından belirlenen yurt içi nakliye tarifeleri ve/veya diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve/veya alım ko-
nusu hizmeti piyasada sunan ya da pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat istenilerek
ve/veya Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (International Air Transport Association-IATA)
yayımlamış olduğu Hava Kargo Tarifesi (The Air Cargo Tariff-TACT) ücretleri üzerinden alı-
nan indirim oranları ve/veya fiyatları ile idarenin envanterindeki veriler, mevcut ekonomik ko-
şullar ve benzeri hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet belirlenebilir.

Harcama talimatı ve onay belgesi
MADDE 40 – (1) İdarenin ilgili birimi tabi olunan mali mevzuatı esas alarak harcama

talimatı veya onay belgesi düzenler ve idarenin harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip
kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış ihale yetkilisinin onayına
sunar. Bu belgeye yaklaşık maliyet hesap cetveli ile varsa idari şartname, teknik şartname ve
gerekli görülen diğer belgeler eklenir.

Alımı gerçekleştirecek idari birim, personel veya hizmet alımı komisyonunun gö-
revlendirilmesi

MADDE 41 – (1) İdarenin harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya ku-
rulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış ihale yetkilisi, hizmet alımının niteliğini
ve idarenin tabi olduğu mevzuatı esas alarak hizmet alımının gerçekleştirilmesi için idari birim
veya personel ya da hizmet alımı komisyonu görevlendirir. Hizmet alımı komisyonu tek sayı
olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

Sözleşme
MADDE 42 – (1) Dördüncü bölüm kapsamında yapılacak hizmet alımları sonucunda

sözleşme düzenlenir.
(2) Sözleşmede bulunacak hususlar, hizmetin niteliği esas alınarak 5/1/2002 tarihli ve

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesi göz önünde bulundurularak
belirlenir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 43 – (1) İdare dördüncü bölüm kapsamında yapılacak hizmet alımının nite-

liğini tabi oldukları mevzuatı esas alarak muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenleme ya-
pabilir.

(2)  Muayene ve kabul işlemleri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan ilgili mua-
yene ve kabul yönetmeliklerine göre de yapılabilir.

Son hükümler
MADDE 44 – (1) Dördüncü bölüm kapsamında yapılan hizmet alımlarında, bu Yönet-

meliğin diğer bölümlerinin dördüncü bölüm hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/3/2010 27533
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“ı) Kozmetik ürünleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 24/4/1930 tarihli ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-
nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgi-
lendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifi ile 528/2012/EU sayılı Regülasyonuna
paralel olarak,

hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki

gösteren virüsler ve funguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa

sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici
etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri
ve müstahzarları,

ç) Çerçeve formülasyon: Aynı özelliklere, kullanıma veya kullanıcı tipine sahip, aynı
aktif maddeleri içeren ve bunların bileşimlerinin daha önce ruhsatlandırılan üründe, sadece
bunlarla ilgili risk düzeyini artırmayacak ve etkinliğini azaltmayacak şekilde aktif maddenin
yüzdesindeki bir azalma veya aktif olmayan bir veya daha fazla maddenin yüzde bileşimlerin-
deki bir değişiklik veya bir ya da daha fazla pigmentin, boyar maddenin veya aromatik mad-
denin aynı ya da daha az risk içeren ve etkinliğini azaltmayan alternatifleriyle değiştirilmesiyle
oluşturulan biyosidal ürünler grubuna ait teknik özellikleri,

d) Değerlendirilen aktif madde: Liste-I, Liste-IA veya Liste-IB’de yer alan herhangi
bir aktif maddeyi,

e) Düşük riskli biyosidal ürün: Liste-IA’da belirtilen aktif maddeleri içeren, şüpheli
herhangi bir madde barındırmayan ve kullanım koşulları dâhilinde insan, hayvan ve çevre üze-
rinde düşük risk taşıyan biyosidal ürünleri,

f) Erişim mektubu: Bu Yönetmelik hükümleriyle korunan, ilgili verilerin sahibi veya
sahipleri tarafından imzalanan ve söz konusu bilgilerin bu Yönetmelik çerçevesindeki bir bi-
yosidal ürünü ruhsatlandırmak veya tescil etmek amacıyla yetkili makamlar tarafından başka
bir başvuru sahibi için kullanılabileceğini belirten belgeyi,

g) Kalıntı: Bir biyosidal ürünün kullanımından sonra kalan bir veya daha fazla madde
ile bu maddelerin ve ürünlerin bozunumundan veya reaksiyonundan kaynaklanan maddeleri
ve ürünleri,
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ğ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
h) Liste-A: Ürün tipi tanımlanmış ve biyosidal ürünlerde kullanımına geçici olarak izin

verilen mevcut aktif maddeleri gösteren ve Kurumca hazırlanıp, Kurumun internet sitesinde
yayımlanan listeyi,

ı) Liste I: Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeleri gösteren ve Ku-
rumca hazırlanıp, Kurumun internet sitesinde yayımlanan listeyi,

i) Liste-IA: Düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Kurumca ha-
zırlanıp, Kurumun internet sitesinde yayımlanan listeyi,

j) Liste-IB: Temel madde olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Kurumca ha-
zırlanıp, Kurumun internet sitesinde yayımlanan listeyi,

k) Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uygun üreti-
minden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog,
veteriner hekim ve eczacıyı,

l) Mevcut aktif madde: 14/5/2000 tarihinde Avrupa Birliği piyasasında bulunan biyo-
sidal ürünlerin aktif maddesi olarak kullanılan ve 1451/2007/EC sayılı Regülasyonun ek-2’sin-
de yer alan herhangi bir aktif maddeyi,

m) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
n) Piyasaya arz: Bir biyosidal ürünün herhangi bir yolla tedarikini, gümrük bölgesine

ithalatı, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak gümrük bölgesinden yapılan her çeşit sevkiyatını
veya bunu izleyen konsinye depolama hariç, depolama ya da elden çıkarma faaliyetini,

o) Risk değerlendirmesi: Biyosidal ürünlerin üretimi, depolanması, ambalajlanması,
paketlenmesi, satışa sunulması, ithalatı ve ihracatı aşamalarında, insan, hayvan, bitki ve çevre
üzerinde olabilecek her türlü tehlikenin nitelik ve etkilerinin belirlendiği süreci,

ö) Ruhsat: Başvuru neticesinde bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebileceğini gös-
teren ve Kurum tarafından ilgililere verilen belgeyi,

p) Serbest satış sertifikası: Bir biyosidal ürünün bu Yönetmelik kapsamında ruhsatlan-
dırılmış olduğunu, piyasada serbestçe bulundurulabildiğini ve kullanılabildiğini gösteren bel-
geyi,

r) Şüpheli madde: Aktif madde dışında olan, yapısı itibarıyla insan, hayvan veya çevre
üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilen ve bir biyosidal ürünün formülasyonunda bu etkiyi
oluşturabilecek yeterli konsantrasyonda bulunan veya üretilen, 26/12/2008 tarihli ve 27092
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıf-
landırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tehli-
keli olarak sınıflandırılan herhangi bir maddeyi,

s) Temel madde: Liste-IB’de sıralanan, esas kullanımı pestisit olmayan, ancak doğrudan
biyosit olarak veya bu maddeyi içeren bir üründe veya kendisi şüpheli bir madde olmayıp bi-
yosidal kullanım için doğrudan pazarlanmayan basit bir seyreltici içinde sınırlı kullanımı olan
maddeleri,

ş) Tescil: Başvuru neticesinde, düşük riskli bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebi-
leceğini gösteren ve Kurum tarafından ilgililere verilen belgeyi,

t) Ürün tipi: Ek-V’te belirtilen ürün tiplerinden birini,
u) Yeni aktif madde: 14/5/2000 tarihinde Avrupa Birliği piyasasında bulunan biyosidal

ürünlerin aktif maddesi olarak kullanılmayan ve 1451/2007/EC sayılı Regülasyonun ek-2’sinde
yer almayan herhangi bir aktif maddeyi,

ü) Yetkili laboratuvar: Kurumca yetkilendirilen laboratuvarları,
v) Zararlı organizma: İnsanlar, faaliyetleri veya kullandıkları ya da ürettikleri ürünler

ile hayvanlar veya çevre üzerinde istenmediği halde bulunan ya da zararlı etkisi olan patojenik
ajanları içeren organizmayı,

ifade eder.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya eğer
varsa ortak pazarlama yetkisini” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafına
aşağıdaki cümle ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“İthal ürünlerde (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz”.
“i) Üretim yerine ait mesul müdür diploması ile üretici firmayla yapacağı iş sözleşme-

sinin aslı veya onaylı örnekleri,
j) Üretim yerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,
k) Mesul müdür tarafından onaylı üretim akım şeması,
l) Fason üretim yapılıyor ise fason üretim sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Yapılan ön başvuru Kurumca otuz iş günü içinde değerlendirilir.

Başvurusu uygun bulunan ürünlerden mühürlü numune, bilimsel esaslara göre gerekli görülen
analizler ve teknik dosya istenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ç) Yurt içinde yapılamayan biyosidal ürün analizlerinin yapılabilmesi için, orijinal
ambalajındaki numune analiz sertifikası ile birlikte yurt dışında iyi laboratuvar uygulamaları
(GLP) yürüten veya analiz parametrelerinde akredite olmuş laboratuvara başvuru sahibi firma
tarafından ulaştırılır. Numune üzerinde seri veya üretim numarası ve kazan kapasitesi belirtilir.
Ancak (a) ve (b) bentleri ile bu bentte yer alan ürünlerin ambalaj miktarının 5 kg-L’den büyük
olması halinde aynı niteliklere sahip kaplarda gerekli miktarda numune alınabilir.

d) Kurumun yetki verdiği laboratuvarlarda yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde,
Kurumun Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı laboratuvarında mühürlü nu-
muneden tekrar analiz yaptırılır. Bu analiz sonuçlarına göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “gecikmeksizin” ibaresi “otuz iş günü içerisinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Söz konusu değişiklikler Kurumun internet sitesinde yayımlanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alı-

cının” ibaresi “tüketicinin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) İnsan hijyeni ve kişisel kullanıma yönelik biyosidal ürün etiketinde Ek-XII’de yer

alan uyarıcı ifadelerden hangilerinin bulunması gerektiğine dosya incelemesi aşamasında ürü-
nün kullanım şekli ve sınıflandırması dikkate alınarak karar verilir. Ayrıca, güvenlik bilgi for-
munda yer alan uyarıcı ifadelerin de etiket üzerinde bulunması zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
ikinci cümlesinde yer alan “sağlanması için” ibaresi “bulundurulmasından” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sine “reklamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tanıtımı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İzinli bir biyosidal ürün ya da aktif maddenin ihracatı için Kurumca ruhsat sahibi-

nin başvurusu doğrultusunda Türkçe veya İngilizce serbest satış sertifikası düzenlenir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüklerindeki” ibaresi “Kurum veya müdür-
lüklerindeki” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Denetimle görevli personel, gerekli gördüğü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere
denetlenen ürünlerden ücretsiz olarak numune alabilir.  Numune miktarı, her durumda, ürünün
yapısına ve özelliğine göre, test veya muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit
numune alınması fiilen mümkün olmayan hâller hariç, biri şahit numune olmak üzere en az iki
takım olarak alınır. Bir şahit numune mühürlenip etiketlenmek suretiyle denetlenen yere ye-
diemin olarak bırakılır.”

“ğ) Bu maddede belirtilen denetim numune bedeli haricindeki test ve muayenelerinin
masrafları Kurum tarafından karşılanır. Ancak, ürünün bu Yönetmeliğin ilgili ruhsat ve tescil
hükümleri ile uygun olmaması durumunda masraflar üretici veya dağıtıcıya aittir. Piyasa gö-
zetimi ve denetimi sonucu bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen ürünlerin
piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, imhası ve risk altındaki kişilere duyurulması ko-
nusunda yapılacak masraflar da üretici veya dağıtıcı tarafından karşılanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kişiler hakkında

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanır.  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun ilgili hükümleri saklıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Onikinci Bölümüne 60 ıncı maddesinden önce gel-
mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetkili laboratuvarlar
MADDE 59/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki analizleri yapmak üzere Kurumca

uygun görülen laboratuvarlara yetki belgesi düzenlenir. Yetkilendirilen laboratuvarlar Kurumca
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak faaliyet gösterir.

(2)  Düzenlenen yetki belgesi iki yıl süreyle geçerlidir.
(3) Kurumca yapılan denetimler sonucunda eksiklik veya uygunsuzluğun tespiti halin-

de, eksiklik veya uygunsuzluğun özelliğine göre laboratuvarın yetkisi derhal askıya alınabile-
ceği gibi uyarı yapılması ve yedi günden az olmamak üzere süre verilmesine rağmen, verilen
sürede eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda yetki askıya alınır.

(4) Gerçeğe aykırı belge düzenlediği Kurumca belirlenen laboratuvarların yetkisi iptal
edilir. Bu laboratuvarlar iki yıl süre ile tekrar yetkilendirilmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendi-
rilmesine Dair Yönetmelik kapsamında uygun laboratuvarlar belgelendirilinceye kadar, bu Yö-
netmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça yetki verilmiş olan laboratuvarlar ve bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlıkça ve Kurumca yetki verilmiş olan labo-
ratuvarlarda yapılan analizler kabul edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce herhangi bir
izne tabi olmayan, içerdiği aktif maddeleri ve ürün tipi bakımından Liste-A veya Liste-1’de
olan biyosidal ürünler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a) 41 inci madde uyarınca yapılması gereken Biyosidal Ürün Envanterine bildirimleri
uygun bulunan ve ürün tipi 6 ve 13 kapsamında yer alan biyosidal ürünler 1/1/2017 tarihine
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kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında yer alan biyosidal ürünler 1/1/2020
tarihine kadar piyasaya sürülebilir. Bu tür biyosidal ürünlerle ilgili olarak gerçek veya tüzel
kişiler ürün tipi 6 ve 13 kapsamında yer alan biyosidal ürünler için en geç 1/1/2016 tarihine
kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında yer alan biyosidal ürünler için ise
en geç 1/1/2019 tarihine kadar 14 üncü maddeye göre ruhsat başvurusunda bulunur. Bu ürünler
piyasada bulundukları sürede etiketi üzerinde belirtilen üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcısı bahsi
geçen münferit ürünlerin bu Yönetmeliğe uygunluğundan sorumludurlar.

b) Biyosidal ürün envanterinde bulunmayan biyosidal ürünlerin üreticileri, ithalatçıları
ya da dağıtıcıları, ürün tipi 6 ve 13 kapsamında yer alan biyosidal ürünleri 1 Ocak 2015 tarihine
kadar, ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında yer alan biyosidal ürünleri ise
1/1/2018 tarihine kadar Kuruma bildirmek zorundadır. Envanter Bildirimi, her ürün için ayrı
ayrı Ek-VII’de verilen formun doldurulması suretiyle yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “ekte” ibaresi “listede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gıda ya da yem stokları koruyucularına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ürün tipi 20’ye dâhil olan ve 1/9/2013 tarihinden önce ruh-

satlandırılmış biyosidal ürünlerin piyasaya arzı 1/7/2015 tarihine kadar devam eder. Son kul-
lanım tarihleri gelmemiş olsa dahi söz konusu ürünlerin 1/7/2015 tarihinden sonra biyosidal
ürün olarak piyasada bulundurulmasına izin verilmez. Ürün tipi 20 için yeni ürün başvurusu
kabul edilmez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ek-V’inde yer alan 6. ürün tipinde geçen “Konserve
koruyucuları” ibaresi, “Kutu içi koruyucular” olarak değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan 20.
ürün tipi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin ek-X ve ek-XI’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı
Yönetmeliğe ekte yer alan ek-XIII eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-A, ek-1, ek-1A ve ek-1B yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Bakanlık” ibareleri “Kurum” olarak,  “Ba-
kanlıkça” ibareleri “Kurumca” olarak, “Bakanlıktan” ibareleri “Kurumdan” olarak, “Bakanlığa”
ibareleri “Kuruma” olarak, “Bakanlığı” ibaresi “Kurumu” olarak, “Bakanlıkta” ibaresi “Ku-
rumda” olarak, “Bakanlığın” ibareleri “Kurumun” olarak, “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Ku-
rumun” olarak, “Genel Müdürlük” ibaresi “Kurum” olarak, “Ek-A” ibareleri “Liste-A” olarak,
“Ek-I” ibareleri “Liste-I” olarak, “Ek-IA” ibareleri “Liste-IA” olarak, “Ek-IB” ibareleri “Lis-
te-IB” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2009 27449 (4. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2011 28149
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-10)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edi-

len ve Turan Güneş Bulvarı Korman Sitesi 51/M Yıldız-ÇANKAYA/ANKARA adresinde bu-

lunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.

10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değer-

lendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

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

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC.

LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR 

TEBLİĞ (MHG/2014-11)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası tahsis edi-
len ve Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan
CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve 28703
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçeve-
sinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrula-
ması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş
olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ

PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte

yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, 2013 yılı Yurt İçi

Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarını esas alarak güncellemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  14 üncü maddesinin;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,- TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası),

480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası); 1.798.621,- TL (Birmilyon

yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası), 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyir-

miüçbin dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası),

b) (b) bendinin bir nolu alt bendinde belirtilen 449.653,- TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altı-

yüzelliüç Türk Lirası), 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası);

899.311,- TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası), 961.993,- TL (Dokuzyüzalt-

mışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası); 1.798.621,- TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin

altıyüzyirmibir Türk Lirası), 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin dokuzyüzsek-

senbeş Türk Lirası); 3.597.247,- TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Li-

rası), 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası),

c) (b) bendinin iki nolu alt bendinde belirtilen 899.311,- TL (Sekizyüzdoksandokuzbin

üçyüzonbir Türk Lirası), 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası);

3.597.247,- TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 3.847.975,- TL

(Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) 25 inci maddesinde belirtilen; 334.751,- TL (Üçyüzotuzdörtbin yediyüzellibir Türk

Lirası), 358.083,- TL (Üçyüzellisekizbin seksenüç Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

(3) 27 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen 133.900,-TL. (Yüzotuzüçbin dokuzyüz

Türk Lirası), 143.233,- TL. (Yüzkırküçbin ikiyüzotuzüç Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Mart 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28939 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Cizre 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/166 

Karar No : 2014/13 

Mahkememizce görülen olan açık yargılama sonucunda; 

Sanıklar Çıtıl Halil, Mazlum Ahmed, Ahmed Muhammed, Asmail Muhammed, Cemal 

Nuri Ali, Ali Mirza Murad'ın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları lehlerine 

indirim nedeni kabul edilerek 5237 S. TCK.nın 62/1. maddesi uyarınca verilen cezalardan 1/6 

oranında indirim yapılarak sanıkların neticeten ayrı ayrı 3 YIL 9 AY HAPİS ve 5 GÜN 

KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanıklara tayin olunan gün para cezasının TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın 

ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL'den 5 gün karşılığı olmak üzere 

sanığın 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanıklar hakkında başkaca arttırım ve indirim nedeninin uygulanmasına yer olmadığına, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden 

itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen sanık tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme 

tarihinden itibaren yasal süresi içinde karar karşı temyiz yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı 

geçen davalı yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 

 1811 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/30594 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 22/05/2008 

Sanık : Kurteş ÖGET: Hasan Selahattin, Sıdıka oğlu 1961 D.lu Kartıtepe Mah. 

Halkalı Cad. Şinik Sokak No: 8 Küçükçekmece/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

17/11/2009 gün ve 2008/196 E. 2009/248 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

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

hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

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

tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 06/11/2012 gün ve 

11/2012/273417 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1881 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1253 

KARAR NO : 2013/853 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Uğur GÜL (T.C.NO: 30449017536); Ferit ve Yurdagül oğlu, 

15.06.1988-Vize doğumlu, Kırklareli/Vize İlçesi Aksicim 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : ASKERİ EŞYAYI KASTEN TAHRİP ETMEK 

SUÇ TARİHİ : 21.02.2010 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 24.10.2013 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

Hükümlü Uğur GÜL'ün 21.02.2010 tarihinde askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçunu 

işlediği anlaşıldığından eylemine uyan ASCK'nın 130/1 nci maddesi gereğince takdiren ÜÇ AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK' nın 62 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca hükümlü 

hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak C.M.K.’nun 231/8 ve 

231/9.maddesi gereğince takdiren KAMUYA VERDİĞİ ZARARIN ÖDENMESİ DIŞINDA 

HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM 

SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/9. maddesi uyarınca HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ HÜKÜMLÜ TARAFINDAN 36 TL. 

(OTUZ ALTI TURK LİRASI) HAZİNE ZARARININ DENETİM SURESİ İÇERİSİNDE 

ÖDENEREK GİDERİLMESİ KOŞULUNA BAĞLANMASINA. 

5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/10. maddesi uyarınca denetim 

süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve hazine zararını giderdiği taktirde açıklanması 

geri bırakılan HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILARAK DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR 

VERİLECEĞİ, 

5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/11. maddesi uyarınca denetim 

süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi ya da denetim süresi içerisinde ödemesi gereken 

taksit miktarını ödemediği takdirde MAHKEMECE HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ 

HÜKÜMLÜYE İHTARINA, (ihtar edilemedi) 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine, 

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının 

istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde ya da hazine zararının ödenmediğinin 

anlaşılması durumunda dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine, 

Hükümlünün infaz aşamasında 100 TL.'lik 10 adet makbuz ile toplamda ödediği 1000 TL 

adli para cezasının hükümlüye İADE EDİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268’inci maddesi uyarınca  

1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği karara 

itiraz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile veya dilekçe ile Gaziantep 5’inci Zh Tug. K.lığı 

Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 1319 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AKIŞ ÖLÇER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2014/27400 

Yakıt tankında kullanılmak üzere 2 adet akış ölçer alımı ve işletmemiz ambarına teslimi 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çan/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname esasları dahilinde; Yakıt tankında 

kullanılmak üzere 2 adet akış ölçer alımı ve işletmemiz 

ambarına teslimi işi. 

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

Ambarı Çan/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim 

gününde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 27/03/2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.  

5 - Teklifler 27/03/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir.  

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1791/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Dosya No : 2014/07 

İhale Kayıt No : 2014/25735 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99 - 24 21  

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malzemenin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kül Sevk Sistemi Geri Kazanım Suyu Hattına By-Pass 

Hattı (malzeme ve işçilik dahil) yapılması ve çalışır halde 

teslimi işidir. 

  - Teknik Resim ve Şartnameye Göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : 60 Takvim Günü. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 02/04/2014 Çarşamba Günü Saat: 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00,-TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 02/04/2014, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1870/1-1 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 

HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

A - a) Dosya No : 2014/20 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Brüden Filtre ve 4 Adet Elektro Filtre 

Trafolarının Tamir, Bakım ve Testlerinin Yapılarak 

Devreye Alınmaya Hazır Hale Getirilip İşletme 

Müdürlüğümüze Teslim Edilmesi İşi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : İşin Süresi 130 (Yüzotuz) gün’dür. 

e) İhale tarihi ve saati : 19/03/2014   Saat: 14.00 

f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - 

Afşin Ziraat Bankası Şb. TR170001000390377120435440 

nolu hesaba  

c) İhale tarihi ve saati : 19/03/2014    Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 1735/1-1 
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BAHARAT SATIN ALINACAKTIR 

ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden: 

Baharat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisna (3/g) kapsamında olduğundan 

Kurumumuzun 412 sayılı Mal ve Hizmet alımı İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 312 2701932 - 312 2704214 

c) Elektronik Posta Adresi  : sincan@ebk.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Toplam 22.000 Kg. baharat (Tatlı toz kırmızı biber 

10.000 Kg, acı toz kırmızı biber 4.000 Kg, kimyon 

4.000 Kg, karabiber 2.500 Kg, yenibahar 1.000 Kg, 

beyaz biber 500 Kg.) 

b) Teslim Yeri : ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası 

Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No:78 

Sincan/ANKARA 

c) Teslim Tarihi  : Kurumun belirlediği program dahilinde alım konusu 

malzemeler teslim edilecektir. 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı Yer : ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası 

Müdürlüğü İstasyon Mah.Ayaş Cad. No:78 

Sincan/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 21.03.2014 - 14:00 

c) Tebligat için adres beyanı 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

4.1.3.3 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat . 

4.1.4 İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.5. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge ve bu belgeleri taşıması gereken kriterler. 

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

kriterler 
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a) Üretim izin belgesi, 

b) Gıda Üretim sertifikası, 

c) TSE belgesi. 

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

6 - İhaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar ESK SİNCAN ET SANAYİ İŞLETMESİ VE 

TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ (İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No:78 Sincan/ANKARA) 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini,, kısmi teklif verilebildiği gibi işin tamamı için teklif 

verilebilecektir. 

9.1 İstekliler tekliflerini kısmi olarak ve birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Üzerine ihale 

yapılan istekli 

Birim fiyatların çarpımı sonucu toplam bedel üzerinden sözleşme yapacaklardır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 

(Altmış) takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalar hariç) tabi olmayıp, ihale Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Müdürlüğümüz İhaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakla serbesttir. 1915/1-1 

—— • —— 

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Köyü, Bataklık 

İrim Mevkii üzerinde bulunan 42 adet arsa nitelikli taşınmazların ayrı ayrı veya tamamının ihale 

şartnamesinde belirtilen muhammen bedeller üzerinden satışı 04 Nisan 2014 Cuma günü saat: 

11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Milas Şube Başkanlığı’na (Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 

Milas/MUĞLA) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Milas Şube Başkanlığı’ndan (Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 

Milas/MUĞLA) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel:  THK Genel Başkanlığı : (0 312) 303 73 78 – 303 73 71 

THK Milas Şube Başkanlığı : (0 252) 512 12 29 1916/1-1 
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KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞ 
MERKEZLERİNİN İHTİYACI İÇİN AKILLI KART (KARTLI SİSTEM)  

YEMEK HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti, idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 28.03.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1914/1/1-1 

————— 
KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK HİZMETİ 

ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Sıcak Yemek Hizmeti Alımı, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 28.03.2014 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1914/2/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

130.000 KG ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA 
TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 130.000 Kg. 

Şişe Yıkama Ürünü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 28 Mart 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı  
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - İhale Zarfı 28 Mart 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1943/1-1 
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LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/28257 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 kalem lokomotif muhtelif malzemeleri, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01/04/2014 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

01/04/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 1821/1-1 

————— 
200 ADET DİNGİL YATAK KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/28329 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 200 adet dingil yatak kutusu teknik şartname 

ve teknik resime göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/03/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

31/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1822/1-1 
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MUHTELİF RULMAN MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/27914 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 8 Kalem muhtelif rulman malzemesi teknik şartname ve 

katalog numaralarına göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 03/04/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 1823/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL ile en çok 98.036,00 TL arasında değişen; 19.03.2014 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL, en çok  9.804,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen şemsiye, tıraş makinesi, saat, çıkma oto parçası, elektronik 

eşya, demir bağlantı parçaları, cep telefonu aksamı ve muhtelif eşyalar vb. 76 grup eşya açık 

artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 

20.03.2014 tarihinde saat 09.30'da  satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1890/1-1 
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İŞLETME BÜNYESİNDE KULLANILAN MONORAY VE KÖPRÜLÜ VİNÇLER İLE 

CARASKALLARIN BAKIM ONARIM VE KONTROLÜ İŞİ YAPILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımız ihtiyacı olan İşletme bünyesinde kullanılan monoray ve köprülü vinçler ile 

caraskalların bakım onarım ve kontrolü işi. açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/25977 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme bünyesinde kullanılan monoray ve köprülü 

vinçler ile caraskalların bir yıl süreyle bakım onarım ve 

kontrolü işi. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 (Bir) Yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saat : 28/03/2014 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret 

Servisinde görülebilir ve 40,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 28/03/2014 Saat 14:00'a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1796/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 243,56 TL ile en çok 358.441,00 TL arasında değişen; 

26/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok 

35.845,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında halı, mutfak eşyası, 

fotoğraf makinesi, sauana çamaşırı, rulman, metal conta, sıkıştırma anahtarı, emniyet kemeri 

aksamı, metal tel, buzdolabı aksamı, matkap ucu, akıllı dokunmatik switch, fren balatası, aksam 

parça, oto kapı fitili, playstation konsol çanta ve koruma kabı, hafıza kartı, ekran koruyucu, 

plastik aksam, dolamit, silah metal aksamı, av tüfeği, yakıt filtresi, elektronik kart, tükenmez 

kalem, ayakkabı tabanı, elektronik kablo, entegre, elektriki aksam, metal bağlantı aksamı, diot, 

fermuar, mini akü, kapı dürbünü, makine ucu, led ışık, alfoıl, metal kapak, ogs cihazı, el valizi, 

bobin, cep telefonu, çadır, demir, mermer, araba beyni, fotokopi makinesi, güneş gözlüğü, karosel 
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aksamlarından salıncak, makine fırçası, elektrikli soba, kumaş, pres makinesi, plastik yer 

kaplaması, akvaryum ısıtıcı, kimyevi madde, fan, fuel oil, gözlük çerçevesi, radar dedöktörü, 

elektronik terazi, kamyon lastiği, kapişonlu kürk vb. 37 (otuz yedi) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 27/03/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve 

şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden 

alınacak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:00- 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

İlan olunur. 1793/1-1 

—— • —— 

ANKARA-İSTANBUL YHT SEFERLERİNİN KAMUOYUNA DUYURULMASI AMACIYLA 

2 ADET TANITIM FİLMİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/28974 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4199 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : --- 

İhale konusu malın adı ve miktarı : Ankara-İstanbul YHT seferlerinin kamuoyuna 

duyurulması amacıyla 2 adet tanıtım filmi hizmet 

alımı 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 02/04/2014 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şube Müdürlüğünde (1119 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(zemin kat) KDV dâhil 50,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1905/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA 163 KALEM CAM VE DİĞER  

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Cins ve Miktarda 163 kalem Cam ve Diğer Malzeme Alımı işi Açık İhale Usulü 

ile ihale edilecektir. 

İKN : 2014/28217 

1 - İdarenin :  

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

Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif cins ve miktarda 163 kalem Cam ve Diğer 

Malzeme. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

Ankara 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 31.03.2014  Pazartesi günü, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14  06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

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

dokümanı, KDV. dahil TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler. 31.03.2014 Pazartesi 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1834/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 500 METRE ESNEK KONVEYÖR KABLOSU ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/27766 

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 : Esnek Konveyör Kablosu 500 metre 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 60 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.04.2014 Salı - saat 15:00 

c) Dosya no : 1415010 

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, 

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

gereken kriterler. 

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte ALSZ test sertifika ve (teklif yılı için geçerli) imal 

lisansını vereceklerdir. 

4.2.2. MGM-115/1985 no.lu şartnamede belirtilen markalamanın yanı sıra TTK rumuzu 

kabloların markalanmasında kullanılacaktır. Ayrıca kablolarda metraj indeksi olacaktır. 

4.2.3. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili 

olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

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

değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

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

7 - İhale dökümanı 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 08.04.2014 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 verilemeyecektir. 

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. 1887/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/28513 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA 

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı: 

- Hizmet alımı, /79528 No’lu Ruhsat sahasına 250 Ton Anfo ile 50 Ton Emülsiyon 

patlayıcı ve gerekli patlatma malzemelerinin alımı ve patlatılması işi. 

b) Teslim yeri : B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA 

c) Teslim süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) takvim 

günü içinde işe başlanır. İdare gerekli görmesi 

durumunda bu süreyi uzatabilir. İşin süresi 12 (Oniki) 

Aydır. 

3 - İhalenin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (İhale Salonu) Gümüşpınar Köyü 

Orhaneli/BURSA 

Tarihi ve saati : 27.03.2014 14:00 

4 - İhale dokümanı aşağıda yazılı adreslerde görülebilir 100,00 TL bedelle satın alınabilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

- İhale dokümanın görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 

- ANKARA’da: TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. 

No:12/Y.Mahalle) 312 540 10 00 

- İZMİR’de: TKİ. Gümrük Şefliği (Erzene Mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 232 339 26 71 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar 

Köyü/Orhaneli) 224 827 64 71 

5 - Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar, B.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen tarih ve 

saatten sonra (Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine) intikal eden teklifler dikkate 

alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir. 1889/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin    

1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 24 (Yirmidört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat 

sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır. 

1) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası, 1438,89 hektar alana sahip, K24-

a3, K24-a4, K24-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 191 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 290840 286000 286000 291000 291000 290870 

Yukarı (X) 4319060 4319193 4322000 4322000 4319000 4318974 

 

2) Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Tazlar Köyü, 3660,72 hektar alana sahip, K25-a1, 

K25-a3, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 215 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 245970 252653 252622 247735 252391 252284 243915 

Yukarı (X) 4300527 4299874 4299159 4297920 4293785 4291281 4296959 

 

3) Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, 2069,24 hektar alana sahip, K25-c3, K25-C4, K26-d4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 192 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  321177  324000  327360  327313  330626  330983  329988 

Yukarı (X) 4273999 4274000 4274000 4274910 4275470 4275527 4274034 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 

Sağa (Y) 327517 327369 313964 313974 

Yukarı (X) 4274016 4273377 4272066 4273974 

 

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1093,24 hektar alana sahip, L24-a1, L24-a2, L24-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 292 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y)  248000  248000  251631  248778  247000  247000 

Yukarı (X) 4254400  4254000  4252184  4250010  4252000  4254844  

 

5) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2023,2 hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 219 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y)  254000  257000  257000  248765  248765  254000 

Yukarı (X) 4251300 4251208 4248000 4248000 4250000 4250000 
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6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1044,38 hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 220 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 254000 254000 248765 

Yukarı (X) 4253990 4250000 4250000 

 

7) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2000- hektar alana sahip, L24-a3 paftasında aşağıda 

koordinatları verilen 221 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y)  255000  255000  250000  250000 

Yukarı (X) 4242000 4238000 4238000 4242000 

 

8) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2399,6 hektar alana sahip, L24-a3, L24-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 222 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y)  256000  256000  248000  248000  251438 

Yukarı (X) 4248000  4245000 4245000 4248000 4247999 

 

9) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi 1212,14 hektar alana sahip, L24-a3, L24-b4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 223 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  256000  256000  260000  257000  257000  255000  255000 

Yukarı (X) 4245000  4247000 4247000 4246000 4241000 4241000 4242000  

 

 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y)  254385  255220 

Yukarı (X) 4242263 4245000 

 

10) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1420,26 hektar alana sahip, K24-d3, L24-a2 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 225 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 254133 257000 259000 259000 255424 254366 254366 

Yukarı (X) 4267873 4270000 4270000 4268703 4265834 4265000 4265000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y)  254000  252355 

Yukarı (X) 4266442 4266533 

 

11) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1382,28 hektar alana sahip, L24-a1, L24-a2, L24-

b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 240 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 251631 248000 254000 254000 257324 256998 254000 

Yukarı (X) 4252184 4254000 4254000 4255071 4255308 4254494 4253990 
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Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 259741 260000 260000 258000 258000 

Yukarı (X) 4255481 4255500 4251243 4251264 4252000 

 

12) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Başağaç Köyü, 4929,95 hektar alana sahip, K24-

c4, K24-d3, K24-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 241 No’lu Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 257000 256762 256141 254280 254278 254272 245000 

Yukarı (X) 4270000 4269823 4269774 4273190 4273189 4273200 4268000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 

Sağa (Y) 245000 250000 255000 261000 259000 

Yukarı (X) 4272000 4273000 4275000 4275000 4270000 

 

13) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinova Köyü, 1238,81 hektar alana sahip, L24-

a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 242 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y)  255220  254385  248000 

Yukarı (X) 4245000 4242263 4245000 

 

Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 248000 250000 248150 248700 247900 247600 

Yukarı (X) 4245000 4242000 4242000 4243500 4243900 4244800 

 

14) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 2979,39 hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4, K25-

c1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 244 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 302000 305000 306000 306000 306398 307043 305480 

Yukarı (X) 4293000 4293000 4294000 4294289 4294417 4289811 4290585 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 

Sağa (Y) 305465 304806 301001 301001 301000 

Yukarı (X) 4290625 4290160 4287566 4290000 4290000 

 

Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 307545 307998 307000 307000 305461 305000 305000 

Yukarı (X) 4286233 4283000 4283000 4282796 4282500 4282500 4282411 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y)  304815  303863  303986 

Yukarı (X) 4282376 4282994 4283695 
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15) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 4380,15 hektar alana sahip, K24-c1 paftasında 

aşağıda koordinatları verilen 245 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  270000  270000  269686  269715  266704  262000  262000 

Yukarı (X) 4287000 4282000 4281961 4282100 4281587 4281000 4287000 

 

16) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura Kasabası 3674,92 hektar alana sahip, L24-

a2, L24-a3, L24-b1, L24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 246 No’lu Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  257000  257000  257058  258000  258000  260000  260000 

Yukarı (X) 4248000  4251200 4251206 4251177 4251264 4251243 4252756 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 

Sağa (Y)  261000  261000  265200  265200  262130  260000  256000 

Yukarı (X) 4252750 4255000 4255000 4252200 4250200 4247000 4247000 

 

 15.Nokta 

Sağa (Y)  256000 

Yukarı (X) 4248000 

 

17) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 185,18 hektar alana sahip, K25-a1, K25-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 290 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y)  291762  291497  290259 

Yukarı (X) 4307000 4304554 4307000 

 

Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y)  294000  293999  293798 

Yukarı (X) 4308000 4307865 4308000 

 

18) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 1709,37 hektar alana sahip, K25-b4 paftasında 

aşağıda koordinatları verilen 291 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  311000  312000  311000  309000  308375  308000  314000 

Yukarı (X) 4296000 4298000 4298000 4299000 4299000 4302000 4298000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y)  310000  309000  308923 

Yukarı (X) 4294000 4294000 4294615 
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Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y)  308500  309000  310000  309101  308799 

Yukarı (X) 4298000 4298000 4297000 4295841 4295610 

 

19) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 966,13 hektar alana sahip, L24-a1 paftasında 

aşağıda koordinatları verilen 294 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon:1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  241715  242417  243838  244000  244182  244400  245000 

Yukarı (X) 4257264 4257322 4256375 4256200 4256145 4256000 4255733 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 

Sağa (Y)  245000  246321  247000  247000  241000  241680 

Yukarı (X) 4255000 4255146 4254844 4254142 4255000 4257312 

 

Poligon:2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y)  241588  241100  239500  239374 

Yukarı (X) 4257440 4257700 4260000 4260502 

 

20) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi Çıkrık Kasabası, 4156,24 hektar alana sahip, K25-

a1, K25-a3, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 185 No’lu Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  292000  292000  299800  299000  299000  297000  297000 

Yukarı (X) 4308000 4309200 4304000 4304000 4300700 4300699 4301000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y)  293298  291497  291870 

Yukarı (X) 4300999 4304553 4308000 

 

21) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 1394,16 hektar alana sahip, K25-

a3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 186 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon : 1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 299000 299000 299800 299800 297000 297000 

Yukarı (X) 4300700 4300000 4300000 4297080 4298199 4300699 
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Poligon : 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y)  295667  299000  299800  299800  294736 

Yukarı (X) 4296000  4296000 4295200 4294100 4295302 

 

22) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 638,26 hektar alana sahip, K25-a3 paftasında 

aşağıda koordinatları verilen 187 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon : 1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y)  300000  299800  299800  301000  301000 

Yukarı (X) 4297000 4297080 4300000 4300000 4297000 

 

Poligon : 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y)  299800  299800  301241 

Yukarı (X) 4294100 4295200 4293759 

 

Poligon : 3 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y)  304000  304700  304632  304000 

Yukarı (X) 4304000 4304000 4301000 4301000 

 

23) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 2306,4 hektar alana sahip, K25-a3, 

K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen (Küçültme işlemi sonrası arta kalan) Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y)  297701  300000  301000  301000  301000  304500  306000 

Yukarı (X) 4297919 4297000 4297000 4296586 4296000 4296000 4295000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 

Sağa (Y)  306000  305000  302000  299000  295000  295000 

Yukarı (X) 4294000 4293000 4293000 4296000 4296000 4296642 

 

24) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Kasabası, 1399,21 hektar alana 

sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 214 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y)  277512  273836  273370  273356  273353  280386 

Yukarı (X) 4316021 4316052 4318200 4318201 4318214 4319334 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN  

MUHAMMEN BEDELLERİ 

 

S. 

NO 
İLÇE 

KÖYÜ 

KASABASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL        

(¨) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(¨) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 İHSANİYE 
AYAZİNİ 

KASABASI 
1438,89 28145,00 845,00 26/03/2014 14.00 

2 SİNANPAŞA 
TAZLAR 

KÖYÜ 
3660,72 71604,00 2149,00 26/03/2014 14.00 

3 ÇAY -- 2069,24 40475,00 1215,00 26/03/2014 14.00 

4 SANDIKLI -- 1093,24 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

5 SANDIKLI -- 2023,2 39574,00 1188,00 26/03/2014 14.00 

6 SANDIKLI -- 1044,38 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

7 SANDIKLI -- 2000 39120,00 1174,00 26/03/2014 14.00 

8 SANDIKLI -- 2399,6 46937,00 1409,00 26/03/2014 14.00 

9 SANDIKLI -- 1212,14 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

10 SANDIKLI -- 1420,26 27803,00 835,00 26/03/2014 14.00 

11 SANDIKLI -- 1382,28 27037,00 812,00 26/03/2014 14.00 

12 SANDIKLI 
BAŞAGAÇ 

KÖYÜ 
4929,95 96430,00 2893,00 26/03/2014 14.00 

13 SANDIKLI 
EKİNOVA 

KÖYÜ 
1238,81 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

14 MERKEZ -- 2979,39 58277,00 1749,00 26/03/2014 14.00 

15 MERKEZ -- 4380,15 85676,00 2571,00 26/03/2014 14.00 

16 SANDIKLI 
KUSURA 

KASABASI 
3674,92 71882,00 2156,00 26/03/2014 14.00 

17 MERKEZ -- 185,18 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

18 MERKEZ -- 1709,37 33436,00 1004,00 26/03/2014 14.00 

19 SANDIKLI -- 966,13 26385,00 792,00 26/03/2014 14.00 

20 MERKEZ ÇIKRIK 4156,24 78200,00 2346,00 26/03/2014 14.00 

21 MERKEZ SUSUZ 1394,16 50000,00 1500,00 26/03/2014 14.00 

22 İSCEHİSAR -- 638,26 25400,00 762,00 26/03/2014 14.00 

23 MERKEZ SUSUZ 2306,4 50000,00 1500,00 26/03/2014 14.00 

24 İHSANİYE 
GAZLI- 

GÖLAKÖREN 
1399,21 50000,00 1500,00 26/03/2014 14.00 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2014 – Sayı : 28939 

 

İhale Şartname ve Eklerinin :  

Alınacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. 

  Özel İdare İş Hanı Kat:6 AFYONKARAHİSAR 

Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve 

eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda 

yazılı adreste görülebilir.  

İhalenin Yapılacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı 

salonu. 

  Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4  

  AFYONKARAHİSAR 

Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 

Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü.  

Tekliflerin Verileceği Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı 

Salonu 

  Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4  

  AFYONKARAHİSAR 

Son Teklif Verme Tarih/Saati : 26/03/2014 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 

İhaleye Katılma Belgeleri :  

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel Kişi İstekliler; 

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri. 

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat. 

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.  

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 

komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

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

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

* İlan olunur. 1922/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Altın Nesil Vakfı. 

VAKFEDENLER: Abdülkadir ERBALCI, Abdülkadir TÜRK, Abdullah ERİŞ, Adem 

AKÇAKAYA, Ahmet AKYOL, Ahmet Ali ERİŞ, Ahmet EVRENLİ, Ali COŞKUN, Mehmet 

Coşkun SAYIN, Doğan GÖKMEN, Hacı KUTLU, Halil KÖKLÜ, Hamza KİRİK, Hasan 

GÖKER, Hasan LEVENTOĞLU, Hasan YÜKSEL, Abdullah Hayrettin KİŞMİR, Hayrettin 

YOLALAN, Hayri TORBACI, Hüseyin TOKAY, İsmail ERİŞ, Mehmet Ali EROĞLU, Mehmet 

AŞANSU, Muhammed Yağmur ŞEN, Muhammed ÖZDOĞAN, Mustafa ÇINAR, Namık BEK, 

Noman DOLU, Mehmet Oğuz ŞENALP, Mehmet Orhan BÜYÜKBAKKAL, Özer 

ÇOHANTİMUR, Ramazan ÖZDOĞAN, Salih BİLGİN, Serdar GÜZEL, Şafak BAŞARAN, 

Şükrü SEZGİN, Volkan ATIŞ, Yakup ALBAYRAK, Zeki SARIDUMAN, Ziya BOSTANOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.01.2014 tarih, E:2013/560 K:2014/28 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-

kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insanî 

meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 333.000,00 (Üçyüzotuzüçbin-Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Doğan GÖKMEN, Ahmet AKYOL, Mustafa ÇINAR, Yakup 

ALBAYRAK, Özer ÇOHANTİMUR, Halil KÖKLÜ, Serdar GÜZEL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aziz Mahmut 

Hüdayi Vakfına veya tasfiye kararı veren Mütevelli Heyeti üyelerinin belirleyeceği bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1909/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Zehra Eğitim Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Zekeriya Özbek, Yasin Yıldırım, Gıyasettin Bingöl, Hüseyin Daşkın 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.01.2014 tarih ve E.2013/373, K.2014/26 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik yardımlaşmayı 

gerçekleştirmek ve gerekse Türkiye’nin ilmi, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1000.00.-TL Bin TL 

YÖNETİM KURULU: Zekeriya Özbek, Yasin Yıldırım, Gıyasettin Bingöl, Hüseyin 

Daşkın 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetince tayin edilecek aynı amaca yönelik 

hizmet gören bir kuruluş veya vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1910/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

15.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28712 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren İçel Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 

akaryakıt istasyonunda 21/12/2012 tarihinde yapılan denetimde istasyonda gizli tank 

bulundurduğu tespit edilmiştir. 

Konuları değerlendiren Kurul 09/01/2014 tarih ve 4826/52 sayılı Kararında, istasyonunda 

21/12/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu; istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı 

tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 

4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu ve 

süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, İçel Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında 

13.592.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 13.592.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1871/1/1-1 

————— 

Kurul’un 16/01/2014 tarih ve 4837 sayılı Kararı ile; “Adnan Menderes Cad. Atagün İş 

Merkezi No: 1/61 Kat:4/SAKARYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 20/05/2010 

tarih ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı Dağıtıcı Lisansı alan Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 2011 ve 2012 yıllarında sahte faturalar ile denizcilik 

şirketlerine ÖTV’si indirilmiş denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ötv’siz 

yakıtın piyasaya verilmesi, bu akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 

68.706.872,07- TL’nin TÜPRAŞ’tan mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın 

amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması ayrıca 

2012 yılında TÜPRAŞ’tan temin ettiği 13.647 ton Jet A-1 yakıtını da hava araçlarına ikmal 

etmeyerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, lisans sahibinin 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci 

fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket etmesi sebebiyle 12/09/2013 tarihli ve 4607-26 sayılı 

Kurul kararı ile lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması değerlendirilmiş olup, lisans 

sahibinin; 

a) 2011 ve 2012 yıllarında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş 

denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ötv’siz yakıtın piyasaya verilmesi, bu 

akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.706.872,07- TL’nin TÜPRAŞ’tan 
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mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı 

hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması ayrıca 2012 yılında TÜPRAŞ’tan temin ettiği 13.647 

ton Jet A-1 yakıtını da hava araçlarına ikmal etmeyerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 

göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkralarına aykırı hareket ettiği, 

b) Söz konusu fiilinin ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına 

aykırı olduğu, 

c) Yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b ) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 339.814.-TL idari 

para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Goldser 

Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sahip olduğu 20/05/2010 tarih ve 

DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1871/2/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/24 sayılı Kararı ile; Periyot Kimya Ar-Ge İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1871/3/1-1 

————— 

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/72 sayılı Kararı ile; BAY/519-79/12841 numaralı 

bayilik lisansı sahibi Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin 2011-2012 yılları içerisinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 
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5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve sahip olunan 

lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterildiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgilinin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 1871/4/1-1 

————— 

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/79 sayılı Kararı ile; BAY/519-79/12841 numaralı 

bayilik lisansı sahibi Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin 2011-2012 yılları içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir 

kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve 

(d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgilinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 1871/5/1-1 

————— 

Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-22 sayılı Kararı ile, 4890492842 vergi kimlik 

numaralı Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat 

Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/02/2013, 14/02/2013 ve 

01/03/2013 tarihlerinde 19.06.2012 tarih ve BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

sahibi Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 

akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 

aykırılık teşkil ettiği ve mezkur kişinin 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin 

yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 

yapılması” fiilini işlediği gerekçesiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1871/6/1-1 

————— 

19.12.2013 tarihli ve 4779-45 sayılı Kurul Kararı ile Çayırova Mah. Ali Haydar Efendi 

Caddesi No:1 Gebze/KOCAELİ adresinde 29.05.2007 tarih ve BAY/939-82/22186 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kübra Tekstil ve Petrol Ürünleri İnşaat 

Uluslararası Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda, Ulusal marker 

seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı 
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Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili tüzel kişinin 

yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

vermiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  1871/7/1-1 

————— 

Kurulun 31.12.2013 tarihli ve 4812-14 sayılı Kararı ile; 04.05.2010 tarih ve BAY/939-

82/27649 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Bostancı Köyü Osmanpınarı Mevkii, Akhisar Yolu 

Üzeri (Pafta:5 Ada:- Parsel:732) Kırkağaç Manisa” adresinde faaliyet gösteren Mirbey Lojistik 

Petrol Tekstil Tarım İnşaat Temizlik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 12.07.2012 

tarihinde gizli tank ve düzenek kullanması ile marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik 

düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş 

ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının Tübitak MAM’ın söz konusu numunelere 

ilişkin 17.10.2012 tarih ve 1220P00723001 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması 

nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde 

belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur 

Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592,-TL tutarında; 5015 sayılı 

Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 

belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında olmak üzere toplam 176.703,-TL tutarında idari 

para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1871/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
21.11.2013 tarihli ve 4720-67 sayılı Kurul Kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii 

İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya adresinde faaliyette bulunan 07.09.2011 tarih ve 

"LPG-BAY/941-54/12030" sayılı lisans kapsamında faaliyette bulunan MUSPET AKARYAKIT 

GIDA OTOMOTİV YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda, 

- Sorumlu müdür bulundurmamak fiili; 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) 

bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle , 

- Sigorta yaptırmamak fiili; 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) 

bendine ve aynı Kanunun 13 üncü maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle, 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi 

uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 1871/9/1-1 

————— 

Kurul’un 28/11/2013 tarih ve 4737-33 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.’nin BAY/939-82/30899 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Abdulkerim UĞURTAY - 

Kikan Petrol unvanlı bayisine ait tesiste 20/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde 

yeraltı tanklarının otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı 

Kanununun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü 

maddesinin (ö) bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci 

maddesi hükümlerine; yanı sıra, 01/01/2013 tarihinden itibaren Abdulkerim UĞURTAY - Kikan 

Petrol unvanlı bayisine ait günlük istasyon otomasyon sistemi verilerini Kuruma sağlamamış 

olduğunun tespit edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 

27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1871/10/1-1 

————— 

22/08/2013 tarihli ve 4563-13 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

Eskişehir-Ankara Karayolu 115. Km. Koltan Köyü Akpınar Mevkii (Pafta:26 Ada: - Parsel:1133) 

Sivrihisar/Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 19.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28890 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
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Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 22/04/2013-24/04/2013 tarihinde alınan 

numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 4492-001, 4492-002 sayılı analiz raporlarına göre 

numunelerin solvent özelliği gösterdiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine, Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 24/04/2013 tarihinde alınan akaryakıt (motorin) 

numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 4492-003 sayılı analiz raporuna göre, motorini tağşiş 

etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) bendine, Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21- 24 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere tankların içinde gizli bölme ayrıca istasyonda gizli düzenek bulundurarak ve tank 

ebatlarında değişiklik yaparak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) 

bendine aykırı olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  1871/11/1-1 

————— 

Kurul’un 09/01/2014 tarihli ve 4826/82 sayılı kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-

1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

bayisi Adliye Köyü Eskişehir Yolu Sokak No:344 (Pafta:G24c08a3d, Ada:2624, Parsel:55) 

Arifiye/Sakarya adresinde faaliyet gösteren 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 24/01/2013 tarihinde yapılan denetimde, 

a) Bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve istasyon otomasyon sisteminde oluşan 

arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde tamir edilmemesi sebebiyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin altıncı fıkrasına ve 6 Temmuz 2007 

tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 

“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) inci ve 

(11) inci bendine, 

b) Akaryakıt istasyonunda bulunan amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara 

uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını 

tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul 

Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine, 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın 

alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1871/12/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23,25 ve 26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent 

ve Yardımcı Doçent) alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine 

girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER 

PROFESÖR KADROSU İÇİN: 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri 

kapsayan 6 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir. 

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi 

doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir, 

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında), 

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, 

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi, 

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp 

ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge), 

1.6 - 2 adet fotoğraf, 

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi, 

2) 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Profesörlük için 

belirtilen şartlara haiz olmak, 

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları 

gerekmektedir. 

DOÇENT KADROSU İÇİN: 

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri 

kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir. 

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi 

doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir, 

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında), 

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, 

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi, 

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp 

ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge), 

1.6 - 2 adet fotoğraf, 

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi, 

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için 

belirtilen şartlara haiz olmak, 

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları 

gerekmektedir. 
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YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN: 

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi 

doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir, 

2 - Özgeçmiş, 

3 - 2 adet fotoğraf, 

4 - Doktora/Uzmanlık belgesi, 

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca 

denkliğinin onaylandığına dair belge, 

6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya, 

7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 

çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi. 

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi 

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir. 

B - BAŞVURU YERİ 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek 

zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi 

itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. 

İlanen duyurulur. 

 

S.N Birim Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği 

1 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 1 

Eğitim Felsefesi 

alanında çalışma 

yapmış olmak 

2 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doçent 1 1 

Eğitimi yönetimi, 

teftişi, planlaması ve 

ekonomisi alanında 

doçentlik belgesi 

almış olmak 

3 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik 

anabilim dalında 

doktora yapmış 

olmak 

 1893/1-1 

—— • —— 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 
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A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Nisan 2014 Perşembe günü 

mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir. 

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş 

olmalıdır. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 

Nisan 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 08 Nisan 2014 Salı gününe kadar 

incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim 

kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 10 Nisan 2014 Perşembe günü 

duyurulacaktır. 

d) Oda TEMDEM kurulunun, 21 Nisan 2014 Pazartesi günü Saat: 10.00 da Ankara’da 

yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve 

değerlendirme sınav sonuçları 22 Nisan 2014 Salı günü Oda internet sayfasında ilan edilecektir. 

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını 

başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 25 Nisan 2014 Cuma 

günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır. 

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 29 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadar imza 

karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen 

adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günleri: 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 

11 Mayıs 2014 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 
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e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 1907/1-1 

—— • —— 

İSDEMİR-İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketinden: 

ÖN SEÇİM İLANI 

I) Şirketimizin İskenderun’da kurulu entegre İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları’na 

8.Hava Ayrıştırma Tesisi temini için firma ön seçimi yapılacaktır. 

Teklifçi Firma, başvuru mektubunda proje adını açıkça belirtecektir. Soru formlarının ve 

proje tanımlarının detaylarına ERENCO web sitesinden (www.erenco.com.tr) ulaşılabilecektir. 

Bundan dolayı Teklifçi Firma aşağıda adı geçen proje için ön eleme dokümanlarını eksiksiz 

hazırlayarak aşağıda belirtilen tarihe kadar gönderecektir. 

II) PROJE ADI: İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ 

Proje mevcut 7 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi bölgesinde gerçekleşecektir. Tesis “Gaz ve 

Sıvı konumunda” 27.000 Nm3/h kapasitede 8 barg basınçta gaz oksijen, 25.000 Nm3/h kapasitede 

20 barg basınçta gaz azot, 500 Nm3/h kapasite sıvı oksijen ve 800 Nm3/h kapasitede sıvı argon, 

“Sıvı konumunda” 500 Nm3/h sıvı azot üretecektir. 

Fabrika “İçten Basınçlandırmalı Çevrim” tipinde tasarlanarak gerekli depolama tankları 

ve ekipmanları sisteme dahil edilecektir. Yeni fabrikanın mevcut tesislere entegrasyonuda proje 

kapsamında olacaktır. 

III) İhaleye yalnızca yapılacak ön seçimde yeterli görülen firmalar katılabileceklerdir. 

Zamanında müracaatı bulunmayan firmaların ön seçime katılmaları ve dolayısıyla ihaleye 

girmeleri mümkün olmayacaktır. 

IV) Firmaların ön-seçiminde aşağıdaki noktalar göz önünde tutulacaktır. 

a. Söz konusu proje için seçilecek firmalar proje kapsamındaki tesisin 

gerçekleştirilmesinde yeterli deneyime sahip olmalıdır. Eğer teklif veren firma ticari bir firma ise, 

belirtilecek ön seçim şartlarını sağlayan başka bir teknik lider firma (firmalar) ile birlikte 

müracaat edecektir. 

b. İşbirliği yapılacak teknik firmalar (sub-supplier) alanlarında yeterince deneyime sahip 

olacaktır. 

c. Firmalar mali şartlar açısından da yeterli olacaktır. 

V) Yukarıdaki projeler ile ilgili başvuruların en geç 02 Nisan 2014 günü saat 17.00’den 

önce aşağıdaki adrese ulaşması gerekmektedir. Geciken başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adres : ERENCO A.Ş MERDİVENKÖYYOLU CAD. NO: 7 KAT:3-4 34750 

KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR-İSTANBUL/TÜRKİYE 

Konu : İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ 

Tel : (216) 469 80 65 / 469 80 66 

Faks : (216) 469 48 37 / 469 48 30 

VI) : Tüm yazışmalar İngilizce yapılacaktır. 1941/1-1 
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Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 

Feyz Çelik Konstrüksiyon Galvaniz İş Mak. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. (6720124715) 

firması adına tanzimli 10/02/2012 tarih ve 2012/DI-00929 sayılı DİİB kapsamında 

Müdürlüğümüzde işlem gören 10/05/2012 gün ve IM012658 sayılı giriş beyannamelerinden 

kaynaklanan 03/01/2014 günlü, 14ET0616003 sayılı ek tahakkuka konu 33.739,89-TL KDV 

alacağı ile 03/01/2014 gün ve 14CK0616005 sayılı ceza yazımıza konu 67.479,00-TL alacakla 

ilgili 03/01/2014 tarihli, 67 ve 120 sayılı yazılarımızla adı geçen firmanın bilinen adresleri Adana 

Ceyhan Yolu 14.Km. Yüreğir/Adana, Kader Sokak No:51 Gaziosmanpaşa/Ankara ve Reşatbey 

Mah. 62024 Sok. No:8 Salih Bosna Apt. B Blok Kat:1 Dai:4 Seyhan/Adana adreslerine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) 

gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince tebligat 

tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık 

Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur. 1897/1-1 

—— • —— 
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur. 

Duyurulur. 

Tel: 0 478 211 64 46 

Birimi 

Bölüm/ 

Anabilim 

Dalı 

Unvanı Der. Adet Açıklama 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

Örgütsel adalet ve etik liderlik 

konusunda doktora yapmış 

olmak. 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Spor eğitimcilerinin bilgisayar 

destekli eğitim algıları 

konusunda doktora yapmış 

olmak. 

 1892/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 TOKAT 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer 

birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 

tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2012 KPSS puan 

sırasına konulmak kaydıyla hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır. İstenilen belgeler 

ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. 

 

Unvanı Adedi Açıklama 

Hemşire 7 

Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu 

bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında en az    

3 ay iş tecrübesi olmak.  

Hemşire 3 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu 

bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında en az    

2 yıl iş tecrübesi olmak. 

Toplam 10  

 1835/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 
 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 

Tel : 0.324 337 41 71 - 72 Faks: 0 324 337 41 70 

Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 

 

Firma Adı 
Belge 

Konusu 
Belge No 

Fesih 
Tarihi 

Fesih Gerekçesi 

SERVİS PLUS KLİMA BEYAZ 

EŞYA –NADİR YILMAZ 

TS 10079 

TS 12850 
33-HYB-545 06.01.2014 FİRMA İSTEĞİ 

ŞAHİN PETROL ÜRÜNLERİ 

İNŞ. GIDA NAK. VE 

OTOMOBİL TİC.VE SAN. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-416 20.01.2014 FİRMA İSTEĞİ 

AYŞE SERT (ASSARAÇOĞLU 

MOTORSİKLET 
TS 11921 33-HYB-562 22.01.2014 FİRMA İSTEĞİ 

TOROS PEN PVC KAPI VE 
PENCERE SİSTEMLERİ İNŞ. 

SAN. TİC. TAAH. LTD. ŞTİ. 

TS 12558 33-HYB-74 04.02.2014 
YILLIK VİZESİ 
YAPTIRMADIĞI 

İÇİN OLUMSUZ 

TOROS ORTOPEDİ 

MEDİKAL-HASAN ÇAY 
TS 13181 33-HYB-423 04.02.2014 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KOÇAKLAR AKARYAKIT 

OTO YEDİK PARÇA İNŞ. 

MALZ. GIDA MAD.  LOK. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-189 10.02.2014 FİRMA TALEBİ 

MEHMET VATANSEVER – 
LİPA ASANSÖR 

TS 12255 33-HYB-449 11.02.2014 FİRMA TALEBİ 

MURAT PETROL ÜRÜNLERİ 

İZZET ÇİÇEK 
TS 11939 33-HYB-483 14.02.2014 FİRMA TALEBİ 

AKDENİZ ELEKTRONİK –

YAHYA YAZAR 

TS 12498 

TS 10956 

TS 12713 

33-HYB-481 14.02.2014 FİRMA TALEBİ 

MESBO PLAST SULAMA 

SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 

TS 13399 33-HYB-494 20.02.2014 FİRMA TALEBİ 

YÜKSELEN-ERPA 
ASANSÖRLERİ İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ 

TS 12255 
TS EN 

13015+A1 

33-HYB-637 20.02.2014 
TALİMATA 

AYKIRILIK 

BEDİ ASANSÖRLERİ MÜH. 

GIDA TURZ. İNŞ. NAK. İML. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

33-HYB-414 25.02.2014 FİRMA TALEBİ 

DENGE İNŞAAT TURİZM 

OTOMOTİV MEDİKAL 

TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ. 

TS 12866 

TS 12706 

TS 12868 

33-HYB-409 03.03.2014 FİRMA TALEBİ 

BOZYAZI ÖĞRETMENEVİ TS 8985 33-HYB-139 03.03.2014 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

 1841/1-1 
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Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi 

Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 

Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler 

bölümünde yer almaktadır. 

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük 

gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. 

maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. 

maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

 

BİRİMİ VE 

BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI 

VEYA ALANI 
ÜNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İlköğretim 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
Doçent 2 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 
Enerji Tesisleri Profesör 1 

 

İnşaat Mühendisliği Geoteknik Profesör 1  

Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1  

Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doçent 1  

TARIM BİLİMLERİ VE TEKN. FAKÜLTESİ 

Hayvansal Üretim ve 

Teknolojileri 

Hayvan Yetiştirme 

ve Teknolojileri 
Profesör 2 

KPDS, ÜDS veya 

YDS’den en az 80 puan 

almış olmak veya lisans 

yada doktora eğitimini 

% 100 İngilizce 

tamamlamış olmak. 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET 

KONSERVATUVARI 
Doçent 1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/6914 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ZONGULDAK İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ZONGULDAK/MERKEZ 

Adresi 

MİTHATPAŞA MAH. 

GAZİPAŞA CAD. VALİLİK 

BİNASI KAT: 3 

ZONGULDAK/MERKEZ 

Tel-Faks 
0 (372) 253 69 58 

0 (372) 251 41 96  

Posta 

Kodu 
67030 E-Mail zonguldakmem@.meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı HÜSEYİN ÇİV  

Adresi 
19 MAYIS MAH. YAVUZ SOK. 

NO: 11/2 C KOZLU/ZONGULDAK 
 

T.C. Kimlik No. 38201193580  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2580005972  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ZONGULDAK TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6213  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 1906/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/161152 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/  

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
EÜAŞ Demirköprü HES İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Salihli/Manisa 

Adresi Doğanlar Mah. Adala Bucağı  Tel-Faks 

0236 732 20 19 

0236 732 31 06 

Posta Kodu 45300 E-Mail demirköprühes@euas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Samet Balgönül  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Menderes Cad. 

No: 21/B Salihli/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 61483101936  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

61483101936 Salihli Adil Oral 

Vergi Dairesi 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Salihli Şoförler ve Otomobilciler 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 

Oda Sicil No: 006477 

Esnaf Sicil No: 45-128939 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1912/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/72410 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/  

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı EÜAŞ AEL İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Elbistan/Kahramanmaraş 

Adresi 

AEL İşletme Müd. Çoğulhan 

Kasabası Civarı 

Elbistan/Kahramanmaraş 

Tel-Faks 
0344 524 22 82 

0344 524 22 80 

Posta Kodu 46300 E-Mail ael@euas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Fatih Polat - Ayıntap Enerji  

Adresi 

Mücahitler Mahallesi 

Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:73/1 

Şehitkamil/Gaziantep 

 

T.C. Kimlik No. 28243691960  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No: Merkez-29815 

Oda Sicil No: Gaziantep-30274 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1913/1-1 
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Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Niğde Üniversitesi İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi 

Niğde Üniversitesi Rektörlüğü 

Merkez Kampüsü Organize Sanayi 

Karşısı 

Tel-Faks 0388 225 26 53-225 2 627 

Posta Kodu 51100 E-Mail imidihale@nigde.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

T1 Prodüksiyon (Tanyolaç 

Türkben) ve Cankan Yapım 

Film Prodüksiyon  

(Özgü Akkan) 

T1 Prodüksiyon ve Cankan Yapım Film 

Prodüksiyon 

Adresi  

Tanyolaç Türkben: Sanayi Mah. Koç Sok. 

No:7/1 Kağıthane/İstanbul 

Özgü Akkan: Yenişehir Mah. Eşref Bitlis 

Sok. Dumankaya Trend Plus Sit. A2 Blok 

Dış Kapı No:5-3 iç kapı No:42 

Pendik/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  
Tanyolaç Türkben: 15224254948 

Özgü Akkan: 67693209844 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.  Özgü Akkan: 758881 

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 1891/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Merkez/Isparta 

Adresi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Rektörlüğü Doğu Yerleşkesi 
Tel-Faks 0246 211 16 51-237 10 47 

Posta Kodu 32260 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet Firez  

Adresi 

S.D.Ü. Batı Kampüsü Kredi ve 

Yurtlar Kurumu 9. Blok 

Kantini/Isparta 

 

T.C. Kimlik No. 35548647394  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. Oda No: 4644 Sicil No: 32/38509  

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 (  ) 

 1888/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2014-89     TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2014-3206 ADANA 

 

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Düğünyurdu Mevkiinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 26.04.2012 gün ve 844 sayılı kararı ile 1.ve 3.Derce Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilen 2505 parselin sit alanından çıkartılması talebine ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün 28.11.2013 gün ve 227073 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarınca hazırlanmış 30.01.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Düğünyurdu Mevkiinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 26.04.2012 gün ve 844 sayılı kararı ile 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilen alanın dışında bir adet kaya mezarına rastlanıldığı anlaşıldığından, kararımız 

eki Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca önerilen revize edilen arkeolojik sit alanı sınırlarının 

uygun olduğuna, bu bağlamda yüzeyinde arkeolojik veriler bulunduğu anlaşılan 2505 parselin sit 

alanından çıkartılması talebinin uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2014-89 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2014-3213 ADANA 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kurtlusoğuksu Beldesi sınırları içinde kalan Kurulumuzun 

03.05.2013 gün ve 2310 sayılı kararı İle l. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 

alana ilişkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.01.2014 gün ve 14924 sayılı 

yazısı ve Genel Müdürlük uzmanlarınca hazırlanmış 17.01.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve 

konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kurtlusoğuksu Beldesi sınırları içinde kalan Kurulumuzun 

03.05.2013 gün ve 2310 sayılı kararı ile l. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 

alana ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları ve Hatay Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu mevcut sit alanı sınırlarının 

revizyonuna ilişkin hazırlanan kararımız eki sit alanı haritasının uygun olduğuna, bu bağlamda 

"Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereği 

kararımız eki haritada sit alanı sınırları dışında kaldığı anlaşılan 778 parsel üzerinde yer alan 

"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" şerhinin kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO :11.12.2013-83  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 11.12.2013-3062 ADANA 

Adana ili, İmamoğlu ilçesi, Saygeçit Köyü, Yenievler Mahallesi, Keli Mevkii, 158 

parselde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 20.11.2013 gün ve 4009 sayılı yazısı ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 12.11.2013 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, İmamoğlu ilçesi, Saygeçit Köyü, Yenievler Mahallesi, Keli Mevkii, 158 

parselde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Millî Savunma, Orman ve
Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI
— Sınır Tespitine Dair Kararlar

YÖNETMELİKLER
— Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
— Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd.

Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MHG/2014-10)

— CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)

— Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin
Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/1)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




