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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları
Yönetmeliğinin ek-1’inde yer alan 02 numaralı Gıda Sanayi işkolu tablosunda bulunan 20.59.11
kod numaralı alt sınıf ve 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosunda
bulunan 20.59.01, 20.59.03, 20.59.04, 20.59.05, 20.59.06, 20.59.07, 20.59.08, 20.59.09,
20.59.10, 20.59.12, 20.59.13, 20.59.14 ve 20.59.15 kod numaralı alt sınıflar yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik,
Plastik ve İlaç işkolu tablosuna 20.59 kod numaralı sınıf olarak “Başka yerde sınıflandırılmamış
diğer kimyasal ürünlerin imalatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 05 numaralı Dokuma, Hazır Giyim
ve Deri işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “Tekstilden yapılan çuval imalatı” ibaresi
“Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablo-
sunda kodsuz olarak bulunan “Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının in-
şaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya 42.22.06 kod numaralı alt sınıf olarak “Uzun mesafe te-
lekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı teleko-
münikasyon iletim hatları)” ve 42.22.07 kod numaralı alt sınıf olarak “Kentsel (kısa mesafe)
telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları
ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)” ibareleri eklenmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim

ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 97.00 kod numaralı sınıf yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 13 numaralı İnşaat işkolu tablosuna

kodsuz olarak “İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere,

30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler

tarafından yerine getirilen işler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 14 numaralı Enerji işkolu tablo-

sunda kodsuz olarak bulunan “Uzun ve kısa mesafe elektrik (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun

ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı elektrik iletim hatları)” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mış, aynı tabloya 42.22.01 kod numaralı alt sınıf olarak “Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı

(uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı

iletim hatları)” ve 42.22.04 kod numaralı alt sınıf olarak “Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatla-

rının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)” iba-

releri eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 20 numaralı Genel İşler işkolu tab-

losuna 97.00 kod numaralı sınıf olarak “Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halk-

larının faaliyetleri” ve kodsuz olarak “Belediyelerden, İl Özel İdareleri ile başka kamu kurum

ve kuruluşlarına, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak

üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde

görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2012 28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/7/2013 28719
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci
maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

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

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

da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro un-
vanlarını,

c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdürlük teşkilatı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve

döner sermaye işletmesi teşkilatını,
e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
f) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan kadrolara aynı veya başka görev grupla-

rından yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim

müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına ata-
nacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki diğer unvanlara
atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil ol-
mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Personel: Genel Müdürlük teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

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

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda
belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler mü-

dürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü,
2) Tapu sicil müdür yardımcısı.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı.
c) İdari hizmetler grubu;
1) Kadastro üyesi ve kontrol memuru,
2) Bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, ambar memuru, arşiv memuru ve ay-

niyat memuru,
3) Şoför.
ç) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli ve dağıtıcı.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;
a) Kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fi-

zikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro tek-
nisyeni, sağlık memuru ve teknisyen.

Görevde yükselmeye ilişkin şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda görevde yükselme sına-
vında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kadastro müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendis-

liği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Kontrol mühendisi veya mühendis kadrolarında en az iki yıl görev yapmış olmak,
b) Tapu müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az on yıl hizmeti bulunmak,
2) Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,
3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
c) Tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü

ve şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az on yıl hizmeti bulunmak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ç) Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bent-

leri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda en az dört yıl hizmeti bulunmak,
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3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni,

memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memu-

ru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Eğitim fakültelerinden veya fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun

olmak,

3) Kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni,

memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memu-

ru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Kadastro üyesi ve kontrol memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Tekniker veya kadastro teknisyeni kadrolarında çalışmış olmak,

3) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli

Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Memur, santral memuru, ambar memuru, arşiv memuru ve ayniyat memuru kadro-

larına atanabilmek için;

1) Şoför veya destek hizmetleri grubu kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h)  Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az ortaöğretim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine ilişkin şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kontrol Mühendisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendis-

liği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

b) Mühendis (taşra) kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendis-

liği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
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c) Mühendis (merkez), mimar, şehir plancısı, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, biyolog,
kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Rasıt kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendis-

liği veya meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümü mezunu olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümlerinden veya dengi bölümlerden

mezun olmak,
e) Kadastro teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,
f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,
g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

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

2) En az iki programlama dilini bilmek,
ğ) Pilot kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Pilot olabilmek için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,
3) Pilotluk yapabileceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,
4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO)

Ek-1’inde belirlenen kriterlere uygun olmak,
h) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
ı) Sağlık memuru, hemşire, laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 8 – (1) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halk-
la ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına görevde yükselme
suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle
veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları ge-
rekir.

(2) Yazılı sınav Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda ha-
zırlanacak bir protokol ile belirlenir.
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(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar

başarılı sayılır.

(5) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler

müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklardan 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.

(6) Sözlü sınavda ilgili 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 ve imza altına alınır.

Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ile yazılı sınav

konu başlıkları yazılı sınavdan kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını ta-

şıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulu-

nabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Başvurular Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılır. Elden veya

posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmaz. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tara-

fından Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel

Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve

kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü

kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek

puandan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asıl ve en fazla asıl sayısı kadar yedek başarı

listesi hazırlanır ve bu liste Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra İnsan Kaynakları Dai-

resi Başkanlığına gönderilir.

(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde

Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edil-

mek üzere bölge müdürlüklerine bildirilir.
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Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 11 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs

edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek

bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygu-

lanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum bir tutanakla tespit edilerek, adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem

yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 12 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İlgililer, kendi-

lerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz ede-

bilir. İtirazlar ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen

süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav

iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, di-

ğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında sakla-

nır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı

olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama

yapılır. Ataması yapılacak personelin puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması 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, görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak

müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı

sırasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile ba-

şarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanma-

mış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kad-

rolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  26 Mart 2014 – Sayı : 28953



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

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi
kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz
etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı so-
nucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacak-
larda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre
hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece
Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

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

Sınav Kurulunun teşekkülü

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür
Yardımcısının başkanlığında; aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu
Genel Müdür tarafından belirlenen toplam beş asıl ve üç yedek  üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden
öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

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

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy
kullanılamaz.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yü-
rütülür.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Genel Mü-

dürlükçe belirlenen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili ana konu baş-
lıklarını belirlemek veya belirletmek suretiyle sınava katılacak personele duyurulmasını sağ-
lamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,
ç) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavlarla ilgili diğer işleri so-

nuçlandırmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 17 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları ta-

şıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya
daha alt unvanlara sınavsız naklen atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında daha önce görev yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzey veya alt
unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen un-
van değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 18 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca

yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.
Engellilerin sınavı
MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli ön-
lemleri alır.

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında,

6 ncı maddenin uygulanması bakımından unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim dü-
zeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim
mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakı-
mından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN
AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN

MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla

Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi,
boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Ka-

nunu ve 5607 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları,

doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların ka-
rışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri,

b) Alıkoyma: 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın
alıkonulmasını,

c) Depolama yeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın
muhafaza edildiği yerleri,

ç) Elkoyma: 5607 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan akaryakıta el-
konulmasını,

d) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, iz-
leme ve araştırmakla görevli olan idareyi/birimi,

e) Gümrük idaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen
yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

f) Gümrük mevzuatı: Gümrük idarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

g) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
ğ) Kaçak akaryakıtın değeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan akaryakıtın ihraç

eşyası olması halinde FOB kıymetini, ithal eşyası olması halinde CIF kıymetini veya varsa
mahkemece belirlenmiş değerini,

h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve

satım bedelini,
i) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak

üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,
sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususla-
rından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
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j) Ulusal marker: Kurumca belirlenmiş Akaryakıt türlerine; rafineri çıkışında, gümrük
girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak
akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak
etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak
niteliği haiz kimyasal ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Elkonulan Akaryakıtın Tespiti, Numune Alınması ve

Muhafazasına İlişkin İşlemler

Numune alınması ve analizi
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından

yapılan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak
akaryakıttan alınan numuneler için Ek-1’deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Numunelerin
bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bil-
dirilir.

(2) Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmaz. Ancak
niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafın-
dan belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilir.

(3) Numuneler gümrük idaresince saklanır. Saklama süresince, mahkemece yeniden
analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin
tasfiye edilmesi için karar istenir.

Akaryakıtın teslimi ve muhafazası
MADDE 5 – (1) Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Ek-2’deki

Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek
üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde
defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde
teslim edilir. İl özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar teslim esnasında tutanak su-
retlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler.

(2) İl özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar, teslim edilen
ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nev’i ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karış-
mayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bun-
ların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

(3) Elkonulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, niteliğinden ve muhafa-
zasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak
numuneler haricinde, akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim
etmek zorundadır. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden
ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hal-
lerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili davaya müdahil gümrük idare-
sine bildirilir.

(4) İl özel idaresi veya defterdarlığa teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası
özel tesis ve tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini
aşan akaryakıt, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve
miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluş-
ların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak
tutanakla teslim edilir.
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(5) LPG’nin teslimi öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde def-
terdarlıklara yapılır. Depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere tes-
limi mümkün olmayan LPG’nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu bi-
rimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilir.

(6) Yukarıdaki fıkralara göre teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yedie-
mine teslim edilir.

Analiz sonrası muhafaza
MADDE 6 – (1) İl özel idareleri veya defterdarlıklar tarafından muhafaza edilen kaçak

akaryakıtın muhafaza koşulları, alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar so-
nuçlarına göre yeniden belirlenebilir.

(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş
ve laboratuvar raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numu-
nenin alındığı ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi
teslim almadan önce numune alma ve analiz yapma hakkına haizdir.

(3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuvar so-
nuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler, tasfiye kararı verilene kadar
ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza
imkanı bulunmayan söz konusu ürünlerden cinsi ve nitelikleri aynı olanların; teknik-ekonomik
özellikleri bozulmayacak, piyasa değerleri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine
engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir.

(4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair muayene raporu gelen ürünler de tas-
fiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten
sonra; cins ve nitelik bakımından aynı olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak kay-
dıyla birleştirilmek suretiyle muhafazası mümkündür.

(5) Numune alınmayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı
verilene kadar muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elkonulan Akaryakıt İçin Yapılacak Masrafların

Karşılanmasına İlişkin İşlemler

Elkonulan akaryakıt için yapılacak masrafların karşılanması
MADDE 7 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi,

boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim
almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Bu kapsamda yapılacak
her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu hükümleri uygulanmaz.

Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesi
MADDE 8 – (1) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;
a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararın akaryakıt sahibine

tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil,
b) Akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadar,
geçen süre kaçak akaryakıtın muhafaza süresidir.
(2) Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti;
a) Kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak,
b) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için (a) bendindeki ücretin yarısı oranında,
uygulanır.
(3) Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.
(4) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez.
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(5) Depolama hizmetleri muhafaza süresi içerisinde değerlendirilir.
(6) Kaçak akaryakıtın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen

usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir.
(7) Sahibine yediemin olarak verilen kaçak akaryakıt için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(8) Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen kaçak akaryakıt için, mevzuatla-

rında muhafaza ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde, muhafaza ücreti
olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

Tasfiye edilen kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti
MADDE 9 – (1) Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin yüzde on-

beşi muhafaza ücreti olarak esas alınır ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir.
Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki azami haddi geçemez.

(2) Elkonulan kaçak akaryakıtın tahsisi halinde, eşyayı muhafaza eden kişi veya kuru-
luşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler bu Yönetmelik hükümlerine göre kaçak akar-
yakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir.

(3) Kaçak akaryakıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, söz
konusu ücret muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır.

Nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları
MADDE 10 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafaza edileceği yere kadar elkonu-

lan araçla naklinin mümkün olması veya muhafaza edecek kuruma ait uygun araç bulunması
durumlarında öncelikle bu imkanlar kullanılır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre naklinin mümkün olmaması durumunda, elkonulan
kaçak akaryakıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması zorunlu
nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları için teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya def-
terdarlıkça, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Piyasa Fiyat Araştırması Tu-
tanağı” düzenlenir ve “Harcama Talimatına” bağlanır. “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” il
veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuru-
luşları tarifeleri dikkate alınarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir.

(3) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık,
harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir. Söz konusu harcama-
ların gerçekleştirilmesinde, mal veya hizmet alımını yapan birimler, bu işlemlerin yasal mev-
zuata uygunluğundan sorumludurlar.

Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı
MADDE 11 – (1) Mal ve hizmet alımında;
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sa-

hibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edil-
mesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan

kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş
tüzel kişiliği haiz kuruluş olması,

durumlarında, mal ve hizmet alımı piyasa fiyat araştırması yapılmadan bu yerlerden
gerçekleştirilebilir.

Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) İl özel idaresi veya defterdarlıkça düzenlenen harcama talimatına is-

tinaden harcama konusuna ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu,
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gider pusulası veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yöne-
tim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Harcama Pusulası”, varsa düzenlenen söz-
leşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına su-
nulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır.

İl özel idareleri ve defterdarlıklarca yapılacak diğer masrafların karşılanması
MADDE 13 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi,

boşaltılması, nakliyesi kapsamında; tank, depo yapımı, alımı ve kiralanması, araç-gereç ve tek-
nik cihazların alımı, kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hiz-
metlerin alınması ve yaptırılmasında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum
bütçesinden karşılanır.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yapılacak masrafların karşılanması
MADDE 14 – (1) 5607 sayılı Kanunun 16/A maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile

mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın
merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından
yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesine İlişkin İşlemler

Akaryakıta ulusal marker temini ve eklenmesi
MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına be-

delsiz tahsisi yapılarak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal
marker eklenmez.

(2) Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların, akaryakıtın türüne göre Ku-
rum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya
uygunluk yazısına haiz olması gerekir. Satışı yapılan akaryakıta eklenecek ulusal marker, Ku-
rumca belirlenecek usul ve esaslara göre eklenmek üzere satış yapılan kişilere teslim edilir.

Kaçak akaryakıtın tahsisi
MADDE 16 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi

veya defterdarlıkça en az üç kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulur. Kamu kurum ve ku-
ruluşları ile mahalli idareler akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden, akaryakıtın cinsi ve
miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunurlar.

(2) Tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha ön-
ceki tahsis miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları
göz önüne alınarak, komisyonca tahsis kararı alınır. Tahsis kararları il özel idarelerinde genel
sekreter, ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır.

(3) Elkonulan kaçak akaryakıt, öncelik sırasına göre;
a) Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere,
b) Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli

idarelere,
c) Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ma-

halli idarelere,
kullanım amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilir.
(4) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, gümrük idarele-

rine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir. İhtiyaç fazlası akaryakıt olması durumunda ikinci
fıkra hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına be-
delsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.
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(5) Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği yerden, tahsis yapılan birim tarafından
onbeş gün içerisinde teslim alınır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan akaryakıta ilişkin tahsis
kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsisi yapılır.

(6) Tahsisi yapılan akaryakıt için 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiye usulü
MADDE 17 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve 16 ncı

madde hükümlerine göre tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın tasfiyesi, türlerine göre aşağıda
belirtilen şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt
kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince
veya defterdarlıkça 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pa-
zarlık usulünü düzenleyen 45 ila 51 inci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı Kanunun
miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan, miktarın
büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve il özel idaresi veya def-
terdarlık internet sayfasında duyurulmak suretiyle yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı
tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının
yüzde altmış beşinden aşağı tespit edilemez.

1) Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 veya 5307 sayılı Kanun
hükümlerine ve akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni
yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir.

2) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak
bir ay içerisinde gerçekleştirilir.

3) Satış yapılan lisans sahibi, mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar ara-
sında sayılması halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönet-
meliğe uygun olarak marker katmakla yükümlüdür.

b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında sayılan
ve akaryakıta dönüştürülmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan madenî ve baz yağ, as-
falt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kul-
lanılan diğer ürünler de (a) bendinde belirtilen usulle satılır. Ancak, bunların satış ihalesine sa-
dece benzeri ürünlerin ithali için Kurumdan alınan uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Söz
konusu ürünlerin tahmini satış bedeli; dönüştürülmemiş ürünlerde ihale ilan tarihindeki ben-
zerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmışlarda ise dönüştü-
rülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin yüzde kırkından aşağı belirlenemez.

(2) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafinerilere teslimi
MADDE 18 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak

akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici,
bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, benzin, motorin türleri, gaz
yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham pet-
rol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olamaz.

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun,
Kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde, bahse konu ürünler analizi
yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve il özel idaresi veya defterdarlık ta-
rafından en yakın rafinericiye satılarak tasfiye edilir.

(3) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
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Gümrük idaresine terkedilen veya terkedilmiş sayılan akaryakıtın tasfiyesi
MADDE 19 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca gümrüğe

terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıttan teknik düzenleme-
lere uygun olanlar öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına, ihtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu
kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca tahsis edilemeyen akaryakıt ise 25/6/2013 tarihli ve 28688
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiye edilir.

Sahibine iade
MADDE 20 – (1) Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargıla-

manın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler
düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre
için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine
ödenir.

(2) Tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar
verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde,
rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde
ise yüzde altmışından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden
vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar ge-
çen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak
sahibine ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeyen du-

rumların ortaya çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre Gümrük
ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir.

Yakalanan kaçak akaryakıta ait işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce elko-
nulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tas-
fiyesinde, elkonulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fık-
rası kapsamına giren kaçak akaryakıt hakkında daha önce verilmiş bir tasfiye kararı olması,
tasfiye işlemlerine başlanmış olması veya bu süreler içinde karar verilmemesi hallerinde, akar-
yakıt bu Yönetmelik hükümlerine göre derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edi-
lecek akaryakıttan numune alınır, numune alınması mümkün değil ise, akaryakıtın her türlü
ayırt edici özelliği tespit edilir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak, Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu
Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye

Bakanları yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak

Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mü-

tevelli Heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/5/2007 26534

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/9/2008 27004

2- 31/10/2008 27040

3- 15/8/2009 27320

4- 5/10/2010 27720

5- 21/2/2012 28211

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/12/2013 28841
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci mad-

desinin ikinci fıkrasında yer alan “bir kişi” ibaresi “en fazla iki kişi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/7)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

(Karar) ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi

hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu baş-

vuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını

içermektedir.

(2) Şikâyetçi yerli üreticiler olan Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Taral Tarım

Makine ve Aletleri A.Ş. ve Yağmur Tarım Makinaları San.ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti

(ÇHC) menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “diğer

çapa makineleri”nin  dampingli fiyatlarla ithal edilmesinden  dolayı zarara uğradıkları gerek-

çesiyle söz konusu ülke menşeli ürüne yönelik bir damping soruşturması açılması istemiyle

başvuruda bulunmuşlardır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/12/2013 28864
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Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa makine-

leri”dir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyo-

nunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına

halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendi-

rilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygula-

narak, şikâyetçi yerli üreticilerin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş değer belirlen-

miştir.

(2) Bu bağlamda, yerli üretim dalının üretim maliyetleri alınarak hammadde maliyeti,

işçilik, enerji, amortisman, finansman ve diğer üretim giderlerinde adı geçen ülkenin lehine

olacak şekilde ayarlamalar yapıldıktan sonra makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluş-

turulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belir-

lenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin

şikâyetçi yerli üreticilerden temin edilen ÇHC’li ihracatçılar tarafından tanzim edilmiş fatura

ve proforma faturalarda yer alan birim fiyatlar esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika

çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari

aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, şikâyet konusu ürün için hesaplanan

damping marjlarının, ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) 2010 ile 2013 yılının ilk dokuz aylık dönemi arasında şikâyete konu

ülke menşeli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmıştır. Aynı dönemde bahse konu ülke

menşeli ithalatın toplam tüketim içerisindeki payının da arttığı tespit edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülke menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının başvuru sahibi

yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı belirlenmiştir. Dampingli ithalat

nedeniyle ÇHC’nin Türkiye çapa makineleri pazarından aldığı pay mutlak ve nispi olarak ar-

tarken yerli üretim dalının büyüyen Türkiye pazarından yeterince pay alamadığı ve hatta pa-

yının giderek azaldığı görülmüştür.

(3) Yerli üretim dalının düşük fiyatlı ithalatın hacmi nedeniyle üretim kapasitesinin bü-

yük kısmını kullanamadığı tespit edilmiştir.
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(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı, stokları, stok çevrim

hızı ve pazar payı gibi önemli göstergelerinde olumsuzluklar görülmesi nedeniyle maddi zararın

söz konusu olduğu değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir damping soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve

delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafın-

dan ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping

soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler

saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine

karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu

ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-

yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler

içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin

tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri

uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest

piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-

leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru

formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-

litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri

mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan

işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren

sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
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(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.

Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-

malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-

lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili

taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin

beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,

mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie iletilmesi gerekmektedir:
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T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms232@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/10)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması

başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlen-

dirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi (A.Ş.) tarafından yapılan ve

Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil Sanayi ve

Ticaret A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Baypak Tekstil Elyaf

ve Tekstil Limited Şirketi ile Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf Sanayi ve Limited Şirketi tarafından

desteklenen başvuruda; Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Tayland Krallığı

(Tayland) menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”in ithalinde halen uygulanmakta

olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden

tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle

başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu

(GTİP) “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”dir.
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(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel

getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/14 sayılı Tebliğ ile CIF ihraç değerinin Çin

Tayvanı’na yönelik olarak %6,4 ila %20,1’i, Hindistan’a yönelik olarak %16,5 ila %23,9’u ve

Tayland’a yönelik olarak %15,8 ila %22’si arasında firma bazında dampinge karşı önlemler

yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bu kapsamda, 22/7/2008 tarihli ve 26944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/22 sayılı Tebliğ’le başlatılan nihai gözden

geçirme soruşturması, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13 sayılı Tebliğ ile  sonuçlandırılarak meri uygu-

lamanın aynen devam etmesine karar verilmiştir.

(3) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sü-

relerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde

yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması

talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin Tayvanı, Hindistan

ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten

kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muh-

temel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli de-

lillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-

rulu tarafından Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin

35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar veril-

miştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruş-

turma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecektir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde

yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerden Hindistan ve Tayland’ın

Resmi Temsilciliklerine, Çin Tayvanı’nın ise Ankara’daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru

formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-

litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri

mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan

işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları

gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.

Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-

malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-

lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili

taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin

beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilirler.
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İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,

mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 18/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65/ 212 87 11

E-posta: ngs152@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/3)

MADDE 1 ‒ 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 12 ‒ (1) Zorunlu karşılıklara Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esas-

lara göre faiz ödenebilir.”

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür. 
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26/3/2014 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Mart 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28953 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

513 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ihtiyacı olan, 513 adet muhtelif cins ve ebat dış lastik, 
kurum teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, Lassa veya Bridgestone marka olmak üzere açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 5 31.03.2014 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün, 
kurumun teyidi alınmasını gerektiren tekliflerin iç zarfların bilahare bildirilecek bir tarihte 
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate 
alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda süresiz geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 2308/1-1 

 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/34748 

1 - İdarenin 

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

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 39.602 Adet Pancar Bıçağı, 

1.025 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / 

Ankara 

c) Teslim tarihi  : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 29.08.2014 

tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 30.09.2014 

tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 11.04.2014 Cuma 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 Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV. dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 11.04.2014 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2306/1-1 
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NAKLİYE YOLUNDA KULLANILMAK ÜZERE 15-25 MM ÇAPINDA  

5.000 TON KIRMA TAŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz ocak işi nakliye yolunda kullanılmak üzere 15-25 mm çapında 

5.000 Ton Kırma Taş temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/33700 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001    Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz ocak işi nakliye yolunda 

kullanılmak üzere 15-25 mm çapında 5.000 ton Kırma Taş 

temini işi. 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 09.04.2014 - 15.00 

d) Dosya No : 2014-013/KÇLİ-KIRMATAŞ 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat 

Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 

6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 

hesaplarına KDV dahil 30,00 TL (posta yoluyla 40 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin 

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

5 - Teklifler 09.04.2014 saat 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 2341/1-1 
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ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35/a Maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile 11 yıllığına Onarım karşılığı kiraya 

verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Adana 

İLÇESİ : Seyhan 

MAHALLE : Karasoku 

CİNSİ : Üç Ahşap Dükkan ve Arsa-Arsa (Vakıflar Çarşısı)  

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 4787,50-202,50 

ADA NO : 157 

PARSEL NO : 20-45 

GENEL MÜDÜRLÜK 

MAKAM ONAYI : 09.01.2014 

NO’SU : 37670 

MUHAMMEN BEDEL : 9.532.594,02 TL (Dokuzmilyonbeşyüzotuzikibinbeşyüz- 

doksandört TL, İki Kuruş), (Onarım Maliyeti 1.432.594,02 

TL + 11 yıllık kira bedeli toplamı 8.100.000,00 TL) 

GEÇİCİ TEMİNAT  : 285.977,82 TL (İkiyüzseksenbeşbindokuzyüzyetmişyedi TL, 

Sekseniki Kuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 07.04.2014 günü Saat 10.00’da 

ASGARİ İSTENENLER : Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış 

Genel Müdürlük Makam Olurlarının 09.01.2014 tarih ve 

37670 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 

20. maddesine istinaden; 

1) Koruma Kurulunca onaylı projesi doğrultusunda imar durumuna uygun olarak 

onarılmak üzere toplam 11 yıl süreyle kiralanması, 

2) Gerek görülmesi halinde İdarenin uygun görüşü doğrultusunda onarım projesinde 

tadilat yapmasına izin verilmesi ve Koruma Kuruluna onaylatılması, 

3) Kira bedelinin, onarım süresi olarak öngörülen bir yıl içerisinde aylık 25.000,-TL kira 

bedeli alınması, 12 aylık onarım süresinden önce onarımın tamamlanması halinde onarımın 

tamamlandığı tarih esas olmak üzere, işletme süresinin 1. yılında aylık 65.000,00 TL kira bedeli 

alınması, 2.yıldan 5. yılın bitimine kadar bir önceki yılın kira bedeline, Türkiye İstatistik 

Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate 

alınarak belirlenecek artış oranında kira bedeli eklenmesi suretiyle bulunacak bedel kadar kira 

alınması, 6. yılın aylık kirası olarak, 5. yıl aylık kirasına oniki aylık ÜFE ortalamasında artış 

yapıldıktan sonra % 10 oranında ilave artış yapılmak suretiyle bulunacak bedelin aylık kira olarak 

alınması ve 7. yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar bir önceki yılın kira bedeline Türkiye 

İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı 

dikkate alınarak belirlenecek artış oranında artış yapılması sonucu bulunacak bedel kadar kira 

bedeli alınması, 
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4) İşin yapılacağı yerde işgalci varsa yer tesliminin taşınmazın boş hale getirilmesinden 

sonra yapılması, bu durumda onarım süresi ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren 

başlaması; işin süresinde herhangi bir değişiklik olmaması, tahliye için geçecek sürenin 1 (Bir) 

yıldan fazla olamaması, bu süre sonunda tahliye işlemi gerçekleştirilemezse; yüklenicinin talebi 

halinde sözleşmenin sonlandırılması, bu durumda İdarenin, yükleniciye kesin teminatını iade 

etmesi, yüklenicinin İdareden başkaca hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaması ve bunu 

peşinen kabul ve taahhüt etmesi, şayet yüklenicinin bu yönde herhangi bir yazılı talebi olmaması 

halinde kira ödemeleri sürecine başlanması, onarım süresinin ise yer teslimi tarihi itibariyle 

başlaması, bu durumda onarım süresi bitmeden işletme kirasının alınması durumunu yüklenicinin 

peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılması, 

5) Taşınmaz üzerinde yapılar onarılırken her türlü güvenlik önleminin alınması, tüm iş ve 

işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların 

yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya 

sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

6) Onarım tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla 

kullanılmaması, 

7) İlgili mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye 

edilmesi halinde, yapılmış olan imalatların idareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan 

teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

8) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya 

işi süresinde bitirmemesi halinde, İdarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 

ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 

9) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

10) İmar durumunda iyileşme olması halinde, ihale oranında idaremize yansıtılması 

kaydıyla, onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 11 yıl süreyle imarına uygun olarak 

kullanılmak üzere kira ihale edilerek değerlendirilmesi 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. 

No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı 

salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

2. Şartname ve tüm ekleri saat 09:00 ile 12:00 ve 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Çınarlı 

mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve 500 TL şartname bedeli Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 

150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılması ile temin edilebilecektir. 

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 07.04.2014 günü Saat 

10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2014 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi,  

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2014 yılında alınmış)  

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.  

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2014 yılı 

tasdikli).  

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi.(İhale dokümanı EK-1) 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (İhale dokümanı EK-2) 

 ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. 

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi.( İhale dokümanı EK-3) 

j) 285.977,82 -TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası 

Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış 

(işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü adına (İhale dokümanı Ek-4) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici 

teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 

toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir)  

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

l) Şartnamedeki (İhale dokümanı EK-5) örnek forma uygun olarak; teknik personel 

taahhütnamesi. 

m) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit 

kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve 

yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı. 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu 

tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylatmış olması gerekir.(İhale dokümanı EK-6) 

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6) İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İlan olunur. 

 2100/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Ocak lokomotif Yedekleri (numuneye göre) alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/33010 

Dosya No : 1427020 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak Lokomotif yedekleri: 12 kalem  

b) Teslim yeri :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm 

Ambarıdır/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.04.2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.04.2014 SALI günü saat 15.00’a 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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 ihalelerden 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 İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 2298/1-1 
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TEL ZIMBA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

STOK NO 

MALZEMENİN 

GRUBU 

MİKTAR 

(ADET) 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

313.000202 
Tel zımba makinesi 

(cep tipi, Tip-4) 
15.000 

Teknik 

Şartname 
03.04.2014 

313.000203 
Tel zımba makinesi 

(pens tipi, Tip-3 cins-1) 
30.000 

Teknik 

Şartname 
03.04.2014 

313.000205 
Tel zımba makinesi 

(arşiv tipi, Tip-5) 
  5.000 

Teknik 

Şartname 
03.04.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler en geç 03.04.2014 saat 12:00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No'lu Satın 

Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her 

malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler. 

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

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

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

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

 2374/1-1 
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KAZANALTI UZ POMPALARI YEDEKLERİ VE SAC PLAKA İLE KURUM ÜFLEME 

LANSI BUHAR GİRİŞ VANALARI SATIN ALINACAKTIR 

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

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

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 malın 

A - a) Dosya No : 2014/22 

b) Niteliği, türü ve miktarı : KAZANALTI UZ POMPALARI YEDEKLERİ 

ALIMI (8 ADET, 8 TAKIM, 8 ADET) 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 75 (yetmişbeş) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/04/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2014/23 

 b) niteliği, türü ve miktarı : SAC PLAKA ALIMI 

  (ASTM A656 - 4000 X 1500 X 18 mm) (60.000 

KG) 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 90 (doksan) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/04/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

C - a) Dosya No : 2014/24 

 b) Niteliği, türü ve miktarı : KURUM ÜFLEME LANSI BUHAR GİRİŞ 

VANASI ALIMI (30 ADET) 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/04/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

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

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40  

  Vakıfbank Afşin Şubesi  

  Hesap No : TR870001500158007287757271 
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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 günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 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. 2401/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ 
UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

Satışa esas bedeli 8.321,25 TL; 27/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken 
güvence tutarı da 833 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı şartname eki listede gösterilen 430 Kg. (75 Gr'lık paketler halinde toplam 5746 
paket) (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI) Fındık cinsi eşyalar açık artırma suretiyle, Fethiye 
Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale 
Salonunda 28/03/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 
adreslerimiz ile 0 224 242 43 30 numaralı telefondan ulaşılabilir." 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2412/1-1 
—— • —— 

FABRİKAMIZ İHTİYACI “ 90.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI VE 27.000 KG. İNCE SAÇ 
AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 VE 

PBM 010 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ ” 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/34318 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 
  0 222 230 59 15 
c) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI - 27.000 KG. 

İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. 

ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 ve 

PBM/010 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ  

b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MONTAJ 

ATELYESİ  

c) İşin süresi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra her ay     

1 Komple teslim edilmek üzere tamamı 90 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 10.04.2014 - Perşembe günü - Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı/ 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 45,00 TL. (Kırk beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE 

ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 

0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 

7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

7 - Teklifler, 10.04.2014 - Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 2297/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç 

Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği” hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2014/01 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 242 346 5055 - 0 242 345 4900  

c) Elektronik posta adresi : 19grup.satinalma@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. 

 

S. NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YERLER 

ATIK 

KODU 

1 1. Kategori Atık Yağ 
90.000 Kg. 

(Yaklaşık) 

Lara I TM, Oymapınar TM 

Varsak TM 
13.03.10 

 

3 - Satış İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - İhale 

Toplantı Salonu - Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ 

ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 03.04.2014 - 10:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 

sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 
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5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. 

Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.1 - İhale dokümanı TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 

VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO:TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 nolu banka hesabına 

50,00 TL ( Elli Türk Lirası) yatırarak dekont karşılığı alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TL 

(Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO:TR87 0001 5001 5800 

7285 3736 90 nolu banka hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az bir gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

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

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

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

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

8 - Teklif zarfları en geç 03.04.2014 Perşembe günü saat 10:00’a kadar 19. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

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

gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 02/07/2014 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 2376/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Pazar/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 22.200.000 Ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Pazar/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.04.2014 günü saat 14:00’e kadar Pazar Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Pazar adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2398/1-1 
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KÜRESEL DÖVME ÇELİK BİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

"Küresel Dövme Çelik Bilya Temini Mal Alım İşi" açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/33069 

1 - İdarenin 

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

Müdürlüğü 

  Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK: 27 Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00-532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü'ne bağlı Kemerköy Termik Santralı'nın ihtiyacı 

olan kireçtaşı değirmen küresel dövme çelik bilya temini 

işidir. Temin edilecek malzeme miktarı 5 kalemde toplam 

230 tondur. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/04/2014 Perşembe, saat 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no’lu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 10/04/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim 

ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
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6 - İhale yalnızca yerli isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler tarafından sunulacak olan mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler; 

7.1. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 2399/1-1 

—— • —— 
İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, MERSİNLİ MAHALLESİNDE BULUNAN 

1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli 

Mahallesinde bulunan 1.605,00 m2 miktarlı 1481 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 30.04.2014 Çarşamba 

günü saat 14.00’da TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, 

“Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 1481 Ada 2 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 

75.000,00.-TL (Yetmişbeşbin) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 30.04.2014 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. 

Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 

tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 

bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 253088 iban numaralı 

hesabına 500,00.-TL (Beşyüz TL) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da 

açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 2154/1-1 

—— • —— 
ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Elektrikli Kan Nakil Kutusu idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 

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 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 14.04.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 14.04.2014 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. 2375/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 

2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 

belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER 

NİTELİK 

KODU 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 

* Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans mezunu 

olmak. 

* MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip 

olmak. 

* Daha evvel mesleğiyle alakalı bir işyerinde çalıştığını 

belgelemek. 

* En az 3 yıl çalışma tecrübesi olmak. 

* Elektronik Belge Yönetim Sistemleri alanında eğitim 

gördüğünü belgelemek. 

* Belgelendirmek kaydıyla elektronik kart sistemlerini 

kullanabilmek. 

B01 

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL ŞARTLAR 

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar 

aranır. 

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5. Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Önlisans Mezunları için 2012 KPSSP93 

puanı esas alınacaktır. 

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı 

başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi 

Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

a) Fotoğraflı başvuru formu 

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 
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d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti 

e) Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacaktır. 2433/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2014 tarih ve 393 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

ilçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45992 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

imar Planı Değişikliği" 27/03/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2371/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

10312 ada 5-6 ve 10313 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2370/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Ankara Ticaret Odasına 01.02.2007 tarihinden itibaren 232731 Ticaret Sicil ve 27/12439 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan YİMER İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 

sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 26068236496 TC. Kimlik No.lu Senih 

GÜNDÜZ, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 30.11.2013 gün ve 

28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti. 

Sözü edilen firma tarafından, Genel Müdürlüğümüz 2.Bölge Müdürlüğünce ihalesi 

yapılan 2010/41157 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili, “Bir yıl süre ile ihalelere geçici olarak 

katılmaktan yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemi ile Ankara 10.İdare 

Mahkemesinde Bakanlığımız aleyhine açılan dava konusu işlemde; Mahkemenin 26.02.2014 tarih 

ve 2013/1766 sayılı kararı gereğince, 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat 

almaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, yüklenici YİMER İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 26068236496 

TC.Kimlik No.lu Senih GÜNDÜZ’ün, ihalelere katılmaktan yasaklanmanın kaldırılmasına karar 

vermiştir. 

Duyurulur. 2366/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, 34LIVB pafta, 117 ada, 112 parsel üzerindeki 119337 YİBF 

nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çiler ASİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:5680, Oda Sicil No:17468), Salih BERBER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4457, Oda Sicil No:32920), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No:12763) ve Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659) ve Sönmez AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:471, Oda Sicil No:12862) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin 

belgesi 06.08.2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak 

olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı 

denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından 

birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre 

esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2123 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/1/1-1 

————— 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29LIC pafta, 920 ada, 10 parsel üzerindeki 118148 YİBF 

nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No ile 

Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Mustafa SAFRANCILAR (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545), Şakir SEZEN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil No:23896) ve Başak 

TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61670) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
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Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) 

ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Namık Kemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4032, Oda Sicil No: 18752), İsmail SOYDEMİR (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4188, Oda Sicil No:22688) ve Çetin GÜNGÖR’ün 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim 

İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de 

ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 

28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.03.2010 tarihli 27512 sayılı ve 

17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2124 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/2/1-1 

————— 

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar beldesi, 25C1A pafta, 236 ada, 13 parsel 

üzerindeki 665290 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin 

(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile 

Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin  Pürnur  ÖCAL (Mimar, Proje ve 

Uygulama  Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan  ÖZTÜRK (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Müştak  

ÖNDÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12638, Oda Sicil No:8415) ve 

Ethem ÖĞREDİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75306) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.05.2013 tarihli 28663 sayılı ve 

27.02.2014 tarihli 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2125 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/3/1-1 

————— 

STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 5465 ada, 1 parsel üzerindeki 883284 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35612 Ticaret Sicil No ile Kayseri 

Ticaret Odasına kayıtlı 1556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip STF Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Tamer ERDİNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:18076, Oda Sicil No:30891) sorumlu denetim elemanı Savaş BATIR’ın (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21901, Oda Sicil No:47169) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 

tarihli ve 2126 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/4/1-1 

————— 

Kıdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 706-473 pafta, 6914 ada, 1 parsel üzerindeki 691374 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35473 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret 

Odasına kayıtlı 1484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıdem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan SAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:16803, Oda Sicil No:14106), Mustafa KALAYCIGİL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17975, Oda Sicil No:61226) sorumlu denetim elemanları Ahmet 

ÇETİNÇAĞLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18217, Oda Sicil 

No:58277), Nihat AKSELİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21413) ve 

Volkan ÇINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76042) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 

tarihli ve 2127 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muş İli, Merkez İlçesi, 219 ada, 37 parsel üzerindeki 791463 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına 

kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) sorumlu denetim 

elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, 

Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, 

Oda Sicil No:15105) ve Ahmet DEMİR’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, 

T.C.No:37828984212) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2128 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/6/1-1 

————— 

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NIII pafta, 729 ada, 272 parsel üzerindeki 

576988 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendi ve 6. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile Balıkesir 

Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY  (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428) sorumlu denetim elemanları 

Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), 

Levent GÜRLEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12745, Oda Sicil 

No:70528) ve Hamza Barış UZUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72245) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve 

28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
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halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2129 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/7/1-1 

————— 

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NI pafta, 1050 ada, 13 parsel üzerindeki 

539896 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendi ve 6. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile Balıkesir 

Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY  (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428) sorumlu denetim elemanları 

Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), 

Metin ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7377, Oda Sicil No:12647) 

ve Arbel BÜYÜKYILDIZ (AYDEMİR) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:74952) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve 

28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2130 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/8/1-1 

————— 

Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 6 parsel üzerindeki 530260 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin  5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Halim Kamil 

ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246,  Oda Sicil No: 7147), Saim 

Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331,  Oda Sicil 

No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70421), Fikret 

ÇOLAK (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı , Oda Sicil No:41499) ve Ömer Halim 

BERBEROĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73815) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
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kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2131 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/9/1-1 

————— 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 3724 nolu parsel üzerindeki 635851 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mithat ÖMÜR 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil No: 21610), 

Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 

10238), İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6998, 

Oda Sicil No: 16378), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:15954, Oda Sicil No: 23692) ve Yasin AKÇAY’ın (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 20.11.2013 tarihli 28827 sayılı ve 

02.12.2013 tarihli 28839 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/10/1-1 

————— 

Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında, 3. 

maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 761 
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nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762), Fatma Özen ÇERENÇE 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil No:16084) sorumlu denetim 

elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil 

No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda 

Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 61946) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/11/1-1 

————— 

Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında, 3. 

maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 761 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762), Fatma Özen ÇERENÇE 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil No:16084) sorumlu denetim 

elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil 

No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda 

Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 61946) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2347/12/1-1 

————— 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik 

Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil No: 13638) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 14.02.2014 tarihli ve E.2013/1955 sayılı 

kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 11.09.2013 

tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yüksel SUBAŞI hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütülmesi 13.03.2014 tarihli ve 2109 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2348/1-1 

————— 
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki 

239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman 

GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. 

İdare Mahkemesi’nin 18.02.2014 tarih ve E.2013/1842 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil 
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No:61944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.03.2014 tarih ve 

2257 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2346/1/1-1 

————— 
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, 30L-3A pafta, 1077 ada, 1 parsel 

üzerindeki 625398 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 891 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Güzel Nizip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Doğan 

DOĞAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 

18.12.2013 tarihli ve E.2013/792-K.2013/1621 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi, Doğan DOĞAN (Denetçi No: 3614, Oda Sicil No: 19948) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2258 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2346/2/1-1 

————— 
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel 

üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve 

E.2013/220-K.2013/1946 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2259 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2346/3/1-1 

————— 
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel 

üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E. 

2013/219-K.2013/1949 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2261 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2346/4/1-1 

————— 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1848 dosya nolu BEŞEL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1302 dosya nolu ZONGULDAK Yapı Denetimi Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarih ve 2120 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 2349/1/1-1 

————— 
Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1239 dosya nolu SANAÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket 

unvan ve amaç maddesini değiştirmiş olması nedeniyle 14.03.2014 tarih ve 2121 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi 

yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2349/2/1-1 
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Aksaray Üniversitesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aksaray Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İl/İlçe Aksaray 

Adresi 
Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 

7. Km. Merkez Kampüsü/Türkiye 
Tel-Faks 0 382 288 2033 – 0 382 288 2037 

Posta Kodu 68100 E-Mail imidihale@aksaray.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Serkan Ozan  

Adresi 
Pamucak Mah. B. Bölcek 35. Cadde 

No: 158/C 
 

T.C. Kimlik No. 36872241890  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2403/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/148414 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gümüşhane Üniversitesi 

Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi 
Gümüşhanevi Bağlarbaşı Mahallesi 

Kazım Karabekir Caddesi No: 89 
Tel-Faks (0456) 233 74 25 – (0456) 233 75 49 

Posta Kodu 29000 E-Mail sks@gumushane.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Mümine Can Yemek Üretim Gıda 

Hayvancılık Nakliye Taahhüt Temizlik 

İnşaat Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Örnek Sanayi Sitesi 2. Sokak No: 21 

Tekkeköy/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6270390628  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1522-TEKKEKÖY  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 

 2414/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2367/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2368/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2369/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2372/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2381/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2382/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2383/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2384/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2385/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2386/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2387/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2388/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2389/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2390/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2391/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2392/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2393/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2394/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2395/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2435/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/1/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/2/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/3/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/4/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/5/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/6/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/7/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/8/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/9/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2416/10/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2405/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2406/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2404/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2407/1-1 



26 Mart 2014 – Sayı : 28953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2436/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2014 – Sayı : 28953 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2013 - 42  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2013 - 524   VAN  

 

Muş İli, Hasköy İlçesi, Düzkışla (Miğrakom) Köyü, 4 pafta, 251, 678, 965, 966 

parsellerde yer alan Düzkışla (Miğrakom) Höyüğünün tesciline ilişkin, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünün 07/05/2013 tarihli ve 6250 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman 

Bölge Müdürlüğü, Muş Orman İşletme Müdürlüğünün 30/10/2013 tarih ve 1503 sayılı kurum 

görüşü yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 

29/11/2013 tarihli ve 446 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Muş İli, Hasköy İlçesi, Düzkışla (Miğrakom) Köyü, TEDAŞ ve özel mülkiyete ait 4 pafta, 

251, 678, 965, 966 parsellerde yer alan Düzkışla (Miğrakom) Höyüğünün, 2863 sayılı Kanunun 

7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve 

tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 06.12.2013 - 43  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.12.2013 - 530  VAN  

 

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Doğansu Köyünde bulunan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 

Sultanmut (Grıbudo) Tepesinin tarihi sit olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Van Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/09/2013 tarih ve 470 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün 21/10/2013 tarih ve 199967 sayılı yazısı ve konuya ilişkin 

hazırlanan 02/12/2013 tarihli ve 452 sayılı uzman raporu okundu, bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Doğansu Köyünde bulunan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 

Sultanmut (Grıbudo) Tepesinin ayrıca tarihi sit olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Malazgirt 

Tarihi Sit Alanı dosyası ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21/10/2013 tarih 

ve 199967 sayılı yazısı ve eki Genel Kurmay Başkanlığı’nın 30/09/2013 tarih ve 7051489 sayılı 

yazıların incelenmesi sonucunda, bahse konu alanın, savaşın yapıldığı yer olmadığı ancak savaşa 

katılan yardımcı birliklerin konuşlandığı yer olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgi ve belgeler ışığında, 

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından savaşın geçtiği alan olan 

Malazgirt Yolu Mevkii, Çivi Düzlüğü ve Harabesor Düzlüğü 07/03/2002 tarih ve 1199 sayılı 

kararı ile Malazgirt Savaşı Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. Söz konusu Grıbudo Tepesinde 

yardımcı kuvvetlerin konuşlandığını destekleyen verilerden dolayı, tarihsel öneme sahip olduğu 

anlaşıldığından; Kurulumuzca 19/09/2013 tarih ve 470 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescillenen Grıbudo Tepesinin, III. Derece Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2013 - 42  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2013 - 525   VAN  

 

Muş İli, Korkut İlçesi, Yürekli (İrzak) Köyü, K47B21D pafta, 106 parselde yer alan 

Yürekli (İrzak) Höyüğünün tesciline ilişkin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 07/05/2013 

tarihli ve 6250 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Muş 

Orman İşletme Müdürlüğünün 30/10/2013 tarih ve 1503 sayılı kurum görüşü yazısı ve konuya 

ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 29/11/2013 tarihli ve 447 

sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Muş İli, Korkut İlçesi, Yürekli (İrzak) Köyünde bulunan özel mülkiyete ve Maliye 

Hazinesi ait K47B21D pafta, 106 parselde yer alan Yürekli (İrzak) Höyüğünün, 2863 sayılı 

Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit 

paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2013 – 42 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2013 - 526   VAN  

 

Muş İli, Korkut İlçesi, Alazlı (Tırmıt) Köyü, 8 pafta, 304, 305, 306, 308, 309, 359, 360, 

443, 444 parsellerde yer alan Alazlı (Tırmıt) Höyüğünün tesciline ilişkin, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünün 07/05/2013 tarihli ve 6250 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman 

Bölge Müdürlüğü, Muş Orman İşletme Müdürlüğünün 30/10/2013 tarih ve 1503 sayılı kurum 

görüşü yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 

29/11/2013 tarihli ve 450 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Muş İli, Korkut İlçesi, Alazlı (Tırmıt) Köyünde bulunan, mülkiyeti Muş İl Özel İdaresi ve 

Maliye Hazinesine ait 8 pafta, 304, 305, 306, 308, 309, 359, 360, 443, 444 parsellerde yer alan 

Alazlı (Tırmıt) Höyüğünün, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2013 – 42 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 05.12.2013 - 528   VAN  
Muş İli, Korkut İlçesi, Gırmakere Mevkii, K47C06B pafta, 474, 503 parsellerde yer alan 

Gımakere Höyüğünün tesciline ilişkin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 07/05/2013 tarihli 
ve 6250 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Muş Orman 
İşletme Müdürlüğünün 30/10/2013 tarih ve 1503 sayılı kurum görüşü yazısı ve konuya ilişkin 
hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 29/11/2013 tarihli ve 448 sayılı 
uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Muş İli, Korkut İlçesi, Gırmakere Mevkii, özel mülkiyete ait K47C06B pafta, 474, 503 
parsellerde yer alan Gımakere Höyüğünün, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece 
Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

  

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2013 - 42   Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2013 - 527   VAN  

 

Muş İli, Korkut İlçesi, Konakdüzü (Ardonk) Köyü, 2 pafta, 9, 10 parsellerde yer alan 

Konakdüzü (Ardonk) Höyüğünün tesciline ilişkin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 

07/05/2013 tarihli ve 6250 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü, Elazığ Orman Bölge 

Müdürlüğü, Muş Orman İşletme Müdürlüğünün 30/10/2013 tarih ve 1503 sayılı kurum görüşü 

yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 29/11/2013 

tarihli ve 449 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Muş İli, Korkut İlçesi, Konakdüzü (Ardonk) Köyü, özel mülkiyete ait 2 pafta, 10 parsel 

ile kamu ortak malı olan 2 pafta, 9 parselde yer alan Konakdüzü (Ardonk) Höyüğünün, 2863 

sayılı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan 

koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 06.12.2013 - 43  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06.12.2013 - 531   VAN  

 

Ağrı İli, Patnos İlçesi Yukarı Göçmez Köyü, 1 pafta, 757 parselde bulunan kale ve 

nekropol alanına ilişkin, Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05/06/2013 tarih ve 

25231230.168/811 sayılı yazısı, Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kurum 

görüşünün iletildiği 08/11/2013 tarih ve 11166 sayılı yazısı ve konuya ilişkin hazırlanan tescil 

fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 04/12/2013 tarihli ve 460 sayılı uzman raporu ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yukarı Göçmez Köyü mera kütüğüne kayıtlı, 1 pafta, 757 parselde 

bulunan kale ve nekropol alanın 2863 sayılı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

  

Toplantı Tarihi ve No : 06/12/2013 – 43 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 06/12/2013 - 532  VAN 

 

Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Toprakkale Köyü, 24 pafta, 1499 nolu parselde bulunan mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait Toprakkale Köyü Kalesi'nin tesciline ilişkin; 13/03/2012 tarih ve 28232 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği Ağrı Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü'nün 06/09/2013 tarihli ve 166627 sayılı 

yazısı, Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07/11/2013 tarihli ve 11538 sayılı 

yazısı ile Ağrı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16/08/2013 tarihli ve 2228 sayılı yazısı ile 

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 03/12/2013 tarih ve 457 sayılı uzman raporu 

okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Toprakkale Köyü, 24 pafta, 1499 nolu parselde yer alan ve karar 

ekinde koordinatları belirtilen alanda bulunan tarihi Toprakkale Köyü Kalesi’nin, 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından 

dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereğince 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

 

Toplantı Tarihi ve No : 16.01.2014 -45 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.01.2014 - 572   VAN 

 

Van İli, Edremit İlçesi, Dilkaya Köyü, VanL50cl3 pafta, 84 parselde bulunan Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.06.1192 tarih ve 1067 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Dilkaya Höyüğüne ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün 02.08.2013 tarih ve 152169 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 13.01.2014 tarih ve 2 sayılı uzman raporu okundu, konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Van İli, Edremit İlçesi, Dilkaya Köyü, VanL50c13 pafta, 84 parselde bulunan Dilkaya 

Höyüğü hakkında kazı ekibi tarafından yapılan bilimsel incelemelerde alanın Höyük ve Mezarlık 

Alanından oluştuğu belirtildiğinden, Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanın Genel 

Müdürlüğümüzün höyükle ilişkili olarak Müdürlük Uzmanlarınca inceleme istemesi sonucunda 

höyük ve mezarlık alanının doğal tahribatına ilişkin olarak İlgili Valilik ve Yerel Yönetimler 

tarafından gerekli koruma önlemlerinin alınması gerektiği ve sit sınırının yeniden belirlenmesine 

ilişkin olarak da Höyük ve Mezarlık alanın VanL50c13 pafta ve 84 parselde belirlenen ve karar 

ekinde 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesine, yeniden hazırlanan sit fişinin de 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)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın

Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
— Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Avrasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10)
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2014/3)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


