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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             9 Nisan 2014
       69471265-305-2641

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            İş Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2014 tarihinde
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne
kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   9 Nisan 2014
      68244839-140.03-79-170

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/4/2014 tarihli ve 69471265-305-2641 sayılı yazınız.
            İş Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2014 tarihinde
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne
kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Nisan 2014
PERŞEMBE

Sayı : 28968



YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel

Başkanlığı)’ndan:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE

BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yö-

netmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “2010” ibaresi “2013” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup”

“ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 15 alt grup

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 9 alt grup”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Mahalli idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listesinde yer alan

memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu unvanlar dışında

yeni unvan ihdas edemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve

olumlu sicil almak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan “25/8/2007

tarihli ve 26624” ibaresi “6/2/2013 tarihli ve 28551” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve

Maliye Bakanlığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi

“Engelli” olarak, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan

“niteleklerini” ibaresi “niteliklerini” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü

maddesi ve 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hak-

kında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile

25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hiz-

metleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak

Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve

95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların

İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek

amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2: Belediye ve Bağlı Kuru-

luşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve

2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile ihdas

olunan ve söz konusu Kararların eki listelerde yer alan Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine

bağlı idarelerin normuna eklenen ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, de-

receleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı kütüğe uy-

gun olarak Belediye Meclisi tarafından yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “yüzde onunu”

ibaresi “yüzde yirmisini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek madde 2 sinin başlığında yer alan “sığınma evi

ve” ibaresi “ve çocuk konukevi ile” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli konukevi bulunduran bele-

diyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için 1 adet müdür, 4 adet sosyal hizmet uzmanı,

1 adet psikolog, 1 adet hemşire, 1 adet aşçı, 1 adet çocuk gelişimcisi, 1 adet çocuk eğitimcisi,

4 adet koruma ve güvenlik görevlisi, 1 adet hizmetli kadrosu;”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

“6360 sayılı Kanunun uygulaması

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu

fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve un-

vanlar itibariyle aşılması durumunda, söz konusu kadrolar geçici 3 üncü madde çerçevesinde

dondurulmuş sayılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan (A) Grubu: Büyükşehir Beledi-

yeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE
2014/3

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu, ikili ticari ve eko-
nomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenme-
sinde uyulacak esaslar ile Bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek
Bakanlar 2011/10 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

2011/10 sayılı Genelge eki listenin bazı Bakanlara ait bölümleri, aşağıda gösterildiği
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1)
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in
11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden
herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş
ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge
kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.”

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE 
İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsa-
mında, Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla
gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan ta-
rımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve
kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli ya-
tırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karara daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi

oluşturabilmek için yapılan karışımı,
ç) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
d) Damızlık Belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana
ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

e) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla
kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen
ve sadece damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

f) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş iş-
letmeleri,

g) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için
geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları,

ğ) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile
kurulmuş, Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık
veya ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

h) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif
yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidan-
larını,

ı) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı
ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

i) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,
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j) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,
ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye
önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

k) Karar: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı,

l) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya
kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya
tüzel kişileri,

m) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uy-
gulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar
olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki ve-
rilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

n) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran
işletmeleri,

o) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış
çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen
belgeyi,

ö) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları
su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla
belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yön-
temlerini,

p) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
r) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak

organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün top-
lanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma,
pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlem-
lerini,

s) Örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin, geliştirilmesi, teşvik edilmesi,
kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı bir üretimin sağlanması ama-
cıyla 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt
Altına Alınması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

ş) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifika-
landırılan fidanı,

t) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar
muayeneleri yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiket-
lenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

u) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi
kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan
hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ü) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei
sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidanı,

v) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller,
akarsular ve sulama kanallarını,

y) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetişti-
ricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

z) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı ge-
milerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

aa) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiri-
cilere Bakanlıkça verilen belgeyi,
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bb) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik,
fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan bitki ve bitkiciği ve çoğaltım materya-
lini,

cc) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 1163 sayılı Kanunla
kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri,

çç) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
dd) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
ee) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı

kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,
ff) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafın-

dan görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
gg) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında be-

lirtilmeyen, yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile
Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasi-
telere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularını,

ğğ) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtil-
meyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Kararda belirtilen
hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite,
ırk, yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konuları,

hh) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ıı) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt
birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, si-
mental (flekvi) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadi-
latını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme
makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman, kendi elektrik ih-
tiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından  (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan
tesis ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer
yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi
kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme
bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönet-
meliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, Damızlık Belgesine
sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir.
Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlen-
mesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, ilk yavru-
suna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık olması gerekir. Yatırım kre-
dilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme
kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak
küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe mü-
dürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
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Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan
alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme
makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu iş-
letmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem
bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kayde-
dilmiş, Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve
azami 36 aylık olması gerekir. Yatırım kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için
istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredi-
lerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı
olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli
baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi,
çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını,
kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek
yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık Belgeli hayvan alımları işletme
kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-
ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kay-
dedilmiş, Damızlık Belgesine sahip ve 4-13 aylık olması gerekir. İşletme kredilerinde, Damızlık
Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman
alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içe-
recek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı
istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,
süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj maki-
nesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-
ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine
yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredi-
lendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İz-
lenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, kültür
ırkı veya melezi, azami 48 aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir. İşletme kre-
dilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe
numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlük-
lerinden onaylı yazı istenecektir.
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Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 20 aylık erkek olması gerekir.
Ayrıca alınacak hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, olmaları ve Türkvet
Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme
makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit
alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, iş-
letme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi (Saanen, Saanen melezi, Kilis, Damas-
cus, Ankara ve Kıl keçisi yetiştiriciliği) için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kur-
maları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,
süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi
ve güneş enerji sistemi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer
yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi
kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme
bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve 9-24 aylık
olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletme-
deki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna
dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya
işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık ve erkek olması gerekir.
(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt
Sistemine kaydedilmiş ve Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zo-
runludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi
ve çayır biçme makinesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üre-
timi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi

kullandırılabilmesi için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla
sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çı-
karmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve

temizleme, kek hazırlama makineleri alımı,
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b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için
jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,

c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arı-
cılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en
az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman
alımı ile diğer yatırım giderlerini,

kapsar.
(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz

gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik
dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı
üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva
çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve benzeri işletme giderlerini,

b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj
malzemesi gibi) giderlerin finansmanını,

kapsar.
(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili

birliklerden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlük-
lerinden alınacak Üretim İzinli olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Kanatlı sektörü
MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli

yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000
adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7.500 adet, hindi, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde
2.500 adet, devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya
kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta iş-
leme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi
elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için ge-
rekli olan tesis ve alet-ekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım gi-
derlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden,
yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme
giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere dü-

şük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; damızlık etlik piliç ve da-
mızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10.000 adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiri-
ciliğinde 1.000 adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıl-
dırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri kapasi-
telerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı
üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, bio-güvenlik
önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle)
üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile
diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yurt içi veya yurt dışı damızlık ka-
natlı üretim işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık
yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gi-
derlerini kapsar.

(4) Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve sağlık sertifikalarında damızlık büyük
ebeveyn (grand parent stock), damızlık ebeveyn (parent stock) oldukları belirtilir.
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Su ürünleri yetiştiriciliği
MADDE 14 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında

faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış
olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri ye-
tiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim
sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finans-
manını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya
su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde
Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetişti-
ricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı
MADDE 15 – (1) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi dü-

zenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için soğuk muhafaza odası yapımı ile buz ma-
kinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri
taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı ge-
milerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı ge-
misi satın alımı gibi konularda yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri
giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kre-
disi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde
Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen boy uzunluğu esas alınır.

Yaygın hayvansal üretim
MADDE 16 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hay-

vansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda belirtilen hayvansal üre-
tim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk
ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli
kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 17 – (1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklü-

ğündeki seralarda Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğe uygun
olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS)
kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlükle-
rince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki ya-
tırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
MADDE 18 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan

özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,
b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,
c) 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze Tohum Serti-

fikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre hibrit/standart tohumluk üretimi yap-
ması/yapacak olması,

ç) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze Fidesi Üretim
ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve
fide üretici belgesine sahip olması,

d) 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi,
Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapması/yapa-
cak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,
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e) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyve Fidanı ve Üre-
tim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması
Yönetmeliği esaslarına göre sertifikalı/standart meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi
yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması,

f) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemeklik Tane Baklagil
ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği ek-1’inde yer alan türlerde
üretim yapması/yapacak olması ve Tohum Üretici Belgesine sahip olması,

gerekir.
(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat

sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,
ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler Karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya
deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohum üretimi, ıslah-araştırma ve ge-
liştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji
laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri kap-
samında kullanılan alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri Karar kapsamında işletme ve
yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sebze tohumu üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyan-
namesi alınır. Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin
düzenlenmesini müteakip, Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki
faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen

sebze fideleri ile üretim yapması,
c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis et-

mesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kul-

landırılır.
(3) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların

ibraz edilmesi zorunludur.
(4) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numaranın yazılı olması gerekir.
Süs bitkisi üretimi
MADDE 20 – (1) Üreticilerin süs bitkisi üretimi konusunda Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler)

ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve ben-
zeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ol-
ması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektö-
ründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve
süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması,

gerekir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme

ve yatırım kredisi kullandırılır.
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İyi tarım uygulamaları
MADDE 21 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)
veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları
kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kap-
samında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş ku-
ruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu ku-
ruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı
sözleşme ile;

a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları
sözleşmeyi,

Bankaya ve/veya TKK’ ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan

üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla,
Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Organik tarım
MADDE 22 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010

tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini
yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan
üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreti-
cilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik
tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetki-
lendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca söz-
leşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış
olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Yaygın bitkisel üretim
MADDE 23 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen

yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretimi ve/veya bu konularda
gübre yönetimi ile ilgili alt yapı ve alet ekipman alımı faaliyetinde bulunan üreticiler ile Kararda
belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere
ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz
indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi
MADDE 24 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca,

korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
kullanabilmesi için;

a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi
ekilişleri yapması,

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak
hasat etmeleri veya edecek olmaları,

c) Toplam ekiliş alanının en az 10 dekar olması,
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ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il
müdürlüğünce onaylanması,

d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-
rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün
bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,

e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl

süre ile tesisin bozulmaması,
gerekir.
Tarımsal mekanizasyon
MADDE 25 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üre-

ticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizas-
yon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

Modern basınçlı sulama
MADDE 26 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması ama-

cıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistem-
lerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (Akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sis-
temleri ile  ve benzeri sistemler) konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, de-
rin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi
talepleri modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin
kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise diğer üretim konuları dahilinde de-
ğerlendirilir.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su
temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi
talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından
onaylanmış proje raporunu kredi başvurusu esnasında ibraz etmeleri gerekir.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet ek-1’de yer alan
Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun
bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Arazi alımı
MADDE 27 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işlet-

melerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazi-
lerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın
kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri
MADDE 28 – (1) Tarımsal amaçlı kooperatifler hazırlamış oldukları projeleri ile bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren il müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. İl müdürlüğü
proje başvurularını kabul eder ve projeleri üretim tekniği, yöre ve ülke ekonomisine sağlayacağı
yarar, projenin yürütülmesi için yeterli potansiyelin bulunup bulunmadığı gibi teknik açılardan
değerlendirir. Kooperatifler, il müdürlüğünün uygun görüş yazısıyla birlikte kredi başvurusunda
bulunurlar.

(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pa-
ketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin mo-
dernizasyonuna ve teknoloji yenilenmesine ait kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. An-
cak, tarımsal ürünlerin depolanması konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu projesi
için başvuru yapılır.
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(3) Tarımsal amaçlı kooperatifler en az 15 ortağın yararlanacağı proje teklifinde bulu-
nurlar.

(4) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.
(5) Bakanlık; kredi kullanan tarımsal amaçlı kooperatiflere ait projeleri izler.
Diğer üretim konuları
MADDE 29 – (1) Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel,

hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve
diğer üreticilerin kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

Sözleşmeli üretim
MADDE 30 – (1) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hay-

vansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran
gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir. Bu kapsamda
kullandırılabilecek kredi üst limiti 10.000.000 TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru
MADDE 31 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya

ve TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde
değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanın-
caya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında
belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması
halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.

İzin işlemleri
MADDE 32 – (1) Karar kapsamındaki krediler; ilgili mevzuata göre kuruluş ve çalışma

izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.
Sigorta
MADDE 33 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan

sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettiril-
mesi zorunludur. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve ben-
zeri) kredi kullanımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigor-
tası, kredi kullanım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanır.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 34 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteli-

ğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullan-
dırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yarar-
landıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul et-
tiklerine dair taahhütname alınır.

(2) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut ya-
tırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal me-
kanizasyon hariç), kapasite artırımı da dahil, Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandı-
rılmaz.

(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hariç
diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.

Raporlama
MADDE 35 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere

ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 36 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/2/2004 Tarihli ve

2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 9).
b) 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yö-

nelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi  Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2005/6).

c) 12/2/2006 tarihli ve 26078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime
Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2006/8).

ç) 14/2/2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime
Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2007/12).

d) 19/2/2008 tarihli ve 26792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime
Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2008/10).

e) 25/1/2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime
Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2009/15).

f) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretime Yö-
nelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2010/8).

g) 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/17).

ğ) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13).

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2014/1)

Bilindiği üzere 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci mad-
desinde;

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli ka-

ğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedel-
lerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Yabancılar için

ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit
edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 50,00 TL
Tebliğ olunur.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve
kuruluşundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları kuruluş ve faaliyetiyle ilgili olarak bağlı bu-
lunduğu mevzuat gereği düzenlenmiş olan ruhsat/faaliyet veya uygunluk belgesinde yer alan
tetkik ve/veya tahlil dışındaki tedavilere (gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, rek-
toskopi, bronkoskopi, anjiyografi gibi işlemler de dahil olmak üzere) ait giderleri Kuruma fa-
turalandıramazlar. Hekim veya diş hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde ça-
lışması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri
bu kapsamda değerlendirilmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.2.B numaralı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
(ç) bendi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.Ğ numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“P605.890” ibaresi “P605.910” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı
3.1.3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup ayrıca faturalandırılmayan tıbbi mal-
zemelerden, Kurumca belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak tıbbi mal-
zemeler MEDULA sistemine kaydedilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kurumca belirlenecek tıbbi malzemeler için, söz konusu tıbbi malzemelerin teda-

rikçileri ile sözleşme yapılması halinde, sözleşme tarihinden itibaren temin edilen tıbbi malze-
melerin tedarikçilerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre alım yapan sağlık hizmeti su-
nucuları tarafından yapılan ihaleler sonucu oluşacak olan fiyatlar üzerinden ve genel sağlık si-
gortasından yararlandırılan kişilerin tedavisinde kullanılması şartıyla Kurum tarafından doğ-
rudan ödeme yapılabilir. Kurum ihaleler sonucu oluşan fiyatlar üzerinden sözleşmeli tıbbi mal-
zeme tedarikçilerinden iskonto talep edebilir ve ihaleyi yapan sağlık hizmeti sunucularına ku-
rumca belirlenen tutarlar üzerinden işletme gideri ödeyebilir. Bu durumda ilgili tedarikçi firma
ve sağlık hizmeti sunucusuna ödenen toplam tutar SUT’ta belirlenen fiyatları geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “(Trafik kazası hariç)” ibaresi çıkarılmıştır.
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) YUPASS numarası ile provizyon alan kişilere ait reçeteler için ülke bazında ayrı
ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar (kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içerenler ayrı olmak
üzere),”

“f) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,”
MADDE 9 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/B) 605.830

SUT kodlu “Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile” işlemi çıkarılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/B) işlem

adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede be-
lirtilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) liste-
sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) P605.830 SUT kodlu “Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile” işlemi lis-
teden çıkarılmıştır.

b) Açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede
belirtilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin “Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik
Uygulamaları” başlıklı (EK-2/D-1) listesi bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yeniden düzen-
lenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” listesinde “ÜRİNER
SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ” başlığı altında yer alan “A10010” SUT kodlu
tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Raporda; teşhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.
(3) Günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli Kurumca karşılanır.
(4) Rekürrent üretra darlığı, nörojenik mesane olgularında ve böbrek nakilli hastalara

raporda belirtilmiş olmak şartıyla;
a) En fazla 5 (beş) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla

1 (bir) adet hidrokit sonda,
b) Aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalara en fazla 4 (dört) adet hidrofilik kendinden

kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 2 (iki) adet hidrokit sonda reçete edilebilir.
(5) Hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sondaların, en fazla 2 (iki) aylık miktarda re-

çete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler

(EK-3/E-1)” listesinde yer alan 103.065 ve 103.070 SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kri-
terleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 18/3/2014

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Nisan 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28968 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/432 

Karar No : 2014/185 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Suriye Devleti Uyruklu Hasan ve Zinap oğlu, 1984 D.lu, Khaled Sayed Ahmad 

hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 20.03.2014 tarih ve 

2008/432 esas 2014/185 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı nedeniyle Düşme kararı verildiği 

gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 

10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye 

Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, 

tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2834 

————— 
Esas No : 2008/18 

Karar No : 2014/184 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında ; sanıklar Suriye Devleti Uyruklu Horik ve Zelluh oğlu, 1980 D.lu, Salih Reşit, Hanif 

ve Zeynep oğlu 1987 D.lu, Halil Halil, Mustafa ve Hatice oğlu, 1970 D.lu, Nebi Amar, Mustafa 

ve Hatice oğlu, 1980 D.lu, Lutfı Amar ve Abdi ve Şeynel oğlu, 1980 D.lu, Mehmet Duran 

Mustafa hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 20.03.2014 

tarih ve 2008/18 esas 2014/184 karar sayılı ilamı ile zamanaşımı nedeniyle Düşme kararı verildiği 

gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 

10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye 

Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, 

tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2835 
 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2009/561 

Karar No: 2013/447 

Vergi usul kanununa muhalefet suçundan sanık Malik Ejder Kaner hakkında 2009/561 

Esas 2013/447 sayılı dosyadan yapılan yargılama sonucu, sanık Malik Ejder Kaner'e yapılması 

gereken mahkememiz kararını içeren tebligat sanığın “İhsaniye Mah. 113 Cad. No: 9/2 Mersin ve 

Demirkapı mah. Cengizhan sok. No: l D: 3 Bağcılar-İSTANBUL adreslerine çıkarılan tebligatlar 

iade olmuş, Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yazışmalarda yeni adresinin tespit 

edilemediğine ilişkin müzekkere cevapları dosyasına konmuş ve uyap üzerinde yapılan araştırma 

neticesinde elde edilen tüm adresler denenmiş olmasına rağmen tebligatların iade gelmesi 

nedeniyle;  

27979818078 TC.no.lu. Hüseyin ve Seher oğlu, 10/10/1969 d.l.lu. Malik Ejder KANER 

hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2004 yılı için 17 Ay 15 gün hapis ile 

cezalandırılmasına, 2005 yılı için 18 Ay 22 gün hapis ile infaz süresince yasaklılığına ilişkin 53/1-

2 maddesinin uygulanması, 2006 yılı için 18 Ay 22 gün hapis ile infaz süresince yasaklılığına 

ilişkin 53/1-2 maddesinin uygulanmasına ilişkin sanığın gıyabında verilen karara 7 gün içinde 

Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere kesinleşeceği;  

2009/561 esas sayılı dosyadan bilinen adreslerinin araştırılmasına rağmen bulunup tebliğ 

edilemediğinden, hükmün ve tebligata yarar yeni adresinin bulunamaması sebebi ile sanığa 

gerekçeli kararın hüküm kısmının 7208 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri 

uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla Tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra 

muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ 

olunur. 2114 

—— • —— 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2014/88-2014/139 E-K 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Sıham kızı, 1988 Aleppo D.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan RANEEM HAMIDO'nun şikayeti üzerine sanıklar Burak Özdemir 

hakkında ve Hüseyin Semiz hakkında yüzlerine karşı hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması kararı ve 5 yıllık denetim ile suç eşyasının satın alınması yada kabul edilmesi 

suçundan ise sanık Hasan Semiz hakkında erteleme kararı verildiği, müştekinin yokluğunda 

verilen hükmün Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan müştekiye tebliğ edilemediği anlaşılmış 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2109 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2013/489 

KARAR NO : 2014/105 

Mahkememizin 25/02/2014 tarih ve 2013/489 esas 2014/105 sayılı kararı ile sanık 

Ahmed-Samıra oğlu 1978 Doğumlu Cezayir uyruklu NASSIM SEBAOUN hakkında Kilitlenmek 

suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-b, 

168/1, 53/1-2-3, CMK 231/5-8. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

Dair verilen karar sanık NASSIM SEBAOUN’UN dosyada açık adresi bulunamadığından 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 

başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceğine, 

İlan olunur. 2107 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ardeşen/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 48.600.000 Kg. 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 - Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No: 361 53400 

Ardeşen/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ardeşen 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No:361 53400 Ardeşen/ 

RİZE 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 Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde 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. 2688/1-1 

—— • —— 

VAN İLİ, ÇARŞI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 4. SOKAKTA  

BİNA İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığından: 

1 - Van ili, Merkez ilçesi, Çarşı mahallesi, 28 pafta, 186 ada, 21 parsele kayıtlı 

taşınmazımız üzerine betonarme anahtar teslim götürü bedel ile inşaat yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler (ihale dosyası) “Ali Paşa Mahallesi, Sıhke Caddesi No: 148 

VAN” adresindeki Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin 

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 14/05/2014 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar Türk 

Kızılayı Van Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14/05/2014 Çarşamba günü saat 14:30’da 

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2861/1-1 
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JENERATÖR 300 KW SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 

1 JENERATÖR 300 KW 3 Adet 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı 

tarihte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.  

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 Nisan 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 2900/1-1 

————— 

16 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 

1 16 KALEM MUTFAK MALZEMESİ 3 SET 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı 

tarihte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.  

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 Nisan 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 2899/1-1 
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2 KALEM TTYY KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                     RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 240.000 Adet 500 Gr. TTYY Kamelya Çay Poşeti ve 

600.000 adet 1000 Gr. TTYY Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2681/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

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

1-4 Ünitelere Ait Curüf Çıkarıcı Redüktör Alımı işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 

esas alınması gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : 2014/40232 

1 - İdarenin  

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

Müdürlüğü Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 236 613 19 83 - 614 04 10 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@seas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : www.seas.gov.tr - www.euas.gov.tr 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı  

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 09.04.2014 – 28967 

3 - Düzeltilen madde : İlanın 5. Madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Madde 5-) Teklifler 16.04.2014 Çarşamba saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

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

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

 2901/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

"Biçerdöver Dane Ölçüm Sistemi ile Veri Toplama Hizmeti (2014)", 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

2003/6554 Sayılı Kararnameni 19’uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/41456 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi'nde (TARBİL), 

gerçekleşen tahıl veriminin biçerdöver verim izleme 

cihazları ile Türkiye genelinde mekânsal çözünürlüklü 

toplanması için veri toplama hizmet sistemi kurulumu 

gerçekleştirilecektir. Bu amaçla veri toplama hizmet 

sisteminin kurulum, iletişimi, işlem yazılımları, veri 

kalite yönetimi, tarımsal işletme parsel geometrileri ile 

eşleştirilmeli mekânsal çözünürlüklü veri toplanması ve 

sistem entegrasyonuna yönelik olarak "Biçerdöver Dane 

Ölçüm Sistemi ile Veri Toplama Hizmeti" satın 

alınacaktır. 

b) Miktarı : 1 Kalem 

c) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 

d) Süresi : 90 gün içinde kurulum yapılacaktır. Kurulumdan 

itibaren 12 ay. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Maslak/İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2014 Pazartesi, 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

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

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 

işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde 

bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini 

İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi 

sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Toplam alt yüklenici sayısı işletme 

hizmeti alınacak il sayısının 1/10'undan fazla olamaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik 

ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2879/1-1 
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İŞ MAKİNELERİNİN KLİMALARININ TAMİR, BAKIM, ARIZA MONTAJ VE 

DEMONTAJININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2014/39081 

İhale Dosya No : YNK. GEL/2014-137 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-

Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05     Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği türü miktarı : YEAŞ-GELİ Müdürlüğü bünyesindeki tüm İş 

Makinelerinin Klimalarının tamir, bakım, arıza, montaj 

ve demontajının yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ-GELİ Müdürlüğü makine parkında bulunan tüm 

iş makineleri ve hafif vasıtaların bulunduğu yerler 

Yatağan/Muğla 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) 

Takvim günüdür. 

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içersinde işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 28/04/2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanları: 

- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan – 

Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 

(Yüz) TL. Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın 

almaları zorunludur. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler: 

1 - TS 13070 Karayolu taşıtları klimaları (iklimlendirme) hizmet yeri yeterlilik belgesi 

veya yetkili servisler, havalandırma ve Klima sistemleri hizmet yeterlilik belgesi. 

2 - Soğutma ve iklimlendirme belgesi. 

8 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 

İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

12 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir 

13 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 2740/1-1 
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT FORE KAZIK VE İSTİNAT DUVARI İNŞAATLARINDAN 

MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi 

Sitesine ait fore kazık ve istinat duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat 

esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Güzelburç Beldesi Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası 

Antakya/HATAY 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Küçük Sanayi Sitesi alanına ait fore kazık ve istinat 

duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Antakya/HATAY 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 55.000.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 3.850.000.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 29/04/2014 - Saat  10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, karayolu köprüsü, karayolu tüneli,  

viyadükler, alt ve üst geçitler, hava alanı pistleri ile apron ve taksirut inşaatları, fore kazık, 

betonarme istinat duvarı ve beton baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 
adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak 

temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

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

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Antakya 
Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesine Yapı Kooperatifi Başkanlığının Güzelburç Beldesi 
Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası Antakya /HATAY adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 12/03/2014 tarihinde iptal edilen ihale için dosya 
satın alan isteklilere, belge ibraz edilmek koşuluyla ihale dosyası bedelsiz olarak verilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 2853/2-1 
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HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2014/40940 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14  06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

   Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : ø35x1,5x3200 mm ebadında 19.500 adet (62.400 mt), 

ø35x1,5x2750 mm ebadında 2.800 adet (7.700 mt) 

olmak üzere toplam 22.300 adet (70.100 mt) tephir 

borusu. 

 

Sıra 

No 
Boru Tarifi 

Miktar 

(Adet) 

Toplam 

Uzunluk (mt) 
Teslim Yeri 

1 

35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi19-

11 (1.4306) – TC1– Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek 19:3200 mm Seçenek 20:D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

13.000 41.600 
Afyon Şeker 

Fabrikası 

6.500 20.800 
Eskişehir Şeker 

Fabrikası 

2 

35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi19-

11 (1.4306) – TC1– Seçenek 5: W2Rb - 

Seçenek 19:2750 mm Seçenek 20:D4 - 

Seçenek 21: 3.2 

2.800 7.700 
Malatya Şeker 

Fabrikası 

 GENEL TOPLAM 22.300 70.100  

 

b) Teslim yeri: İhale Dokümanı ekinde yer alan İhtiyaç Listesinde belirtilen idareye ait 

Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

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

Başkanlığı Toplantı Odası (6.kat)  

b) Son teklif verme (ihale) Tarihi ve saati: 22 Nisan 2014 Salı günü, saat 10:00  

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

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler 22.04.2014 Salı günü, saat 10:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ 

Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamayacaktır.) 
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7 - İstekliler tekliflerini malzemelerin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kaleminin miktarı (70.100 metre) ile bu kalem için teklif 

edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi 

imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2903/1-1 

—— • —— 

STANDART TAŞITLAR İLE İŞ MAKİNESİ VE ATAŞMANLARI İÇİN 

TEDARİKÇİ FİRMALARLA PROTOKOL YAPILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet konusuna giren ve müşteri kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyacı standart taşıtlar ile iş makineleri ve ataşmanlarının alımını teminen, 

ayrıntılı listesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan “Protokol Kapsamında 

Alınacak Ürün Listesi”nde yer alan ürünler esas olmak üzere katalogda yer almak isteyen ve 

ürünlerinin alımı uygun görülen firmalarla Genel Müdürlüğümüzce 1 yıl süreli "Protokol" 

yapılacaktır. Bu listede yer alan ürünlerden, bazı istisnai ürünler hariç olmak üzere, protokol 

kapsamı dışında müteferrik alım yapılmayacaktır. 

Protokol kapsamında alınacak ürünler için; 

a) Standart ve şasi araçlar ile iş makinesi, ekipman ve ataşmanlarının üretici, ithalatçı 

veya distribütörü durumunda olan firmaların, 

b) Standart ve şasi araçlar için üretici, ithalatçı veya distribütörünün protokol yapmak 

üzere gelmemesi durumunda üretici, ithalatçı veya distribütör tarafından Devlet Malzeme Ofisi ile 

protokol ve satış yapmak üzere yetkili satıcı olarak yetkilendirilmiş firmaların, 

başvuruları kabul edilecektir. 

Genel Müdürlüğümüzle; 

“Standart Taşıtlara İlişkin Protokol” imzalamak üzere başvuruda bulunmak isteyen 

firmalar, 14/04/2014 tarihinden 02/05/2014 tarihine kadar, 

“İş Makinelerine İlişkin Protokol” imzalamak üzere başvuruda bulunmak isteyen firmalar 

ise 14/04/2014 tarihinden itibaren, 

İstenilen belgeleri hazırlayarak Genel Müdürlüğümüze (Katalog Daire Başkanlığı’na) 

başvuruda bulunabilecektir. 

Protokol kapsamında alınacak ürün listesi, firmalarda aranılacak şartlar, istenilen belgeler, 

protokol taslakları ve diğer katılım şartlarına ilişkin geniş bilgi Genel Müdürlüğümüz web 

sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilir. 

İlanen duyurulur. 2870/1-1 
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KANTARLARIN BAKIM - ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK 

KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kantarların Bakım - Onarımı, Damgalanması ve Periyodik kontrollerinin yapılması 

Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/39902 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37/0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Şeker Fabrikası içerisinde ve ziraat bölge 

şefliklerinde bulunan, aşağıda adı ve çekeri belirtilen 

17 adet muhtelif çekerlerli kantarın, TS EN 45501 

sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik Olmayan - 

Metrolojik Özellikler” standartına uygun olarak 

bakım-onarımı, damgalanması ve periyodik 

kontrollerinin yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası ve bağlı ziraat bölge 

şeflikleri 

c) İşin Süresi : 12 (oniki) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 22.04.2014 Salı Günü - Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Akçaağıl Köyü Şeker 

Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR adresinde görülebilir ve TL. 59,00- (Ellidokuz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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Bölge 

Adı 

Kantar 

Adı 

Kullanım 

Amacı 

Çekeri 

(Ton) 
Periyodik Kontrol Miktarı 

Damgalama 

Periyodu 

Kırşehir Merkez Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Merkez Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Merkez Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Merkez Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Fabrika Şeker 60 Yılda 12 Adet 
2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Fabrika Şeker 60 Yılda 12 Adet 
2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Fabrika Küspe 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kırşehir Fabrika Küspe 40 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2015 yılında 

1 adet 

Kozaklı Abdi Pancar 80 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Kozaklı Abdi Pancar 40 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Kozaklı Kanlıca Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Kozaklı Karahasanlı Pancar 40 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Kozaklı Karahasanlı Pancar 60 
4 aylık Kampanya Döneminde 15 

günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Mucur Hasanlar Pancar 80 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Mucur Hasanlar Pancar 80 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Mucur Çöl Pancar 40 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

Mucur Çöl Pancar 40 
4 aylık Kampanya Döneminde  

15 günde bir (toplam 8 Adet) 

2014 yılında 

1 adet 

    TOPLAM = 144 ADET 17 ADET 

 2812/1-1 
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TAŞINMAZLAR BİR BÜTÜN HALİNDE “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE 

ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki taşınmazlar bir bütün halinde “Satış” yöntemi ile 

özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO 
İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ  

TL 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye 

Mahallesinde bulunan ve Boğaziçi 

alanında imar planları Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının onayına ve 

plan kısıtlamaları 2960 sayılı 

Boğaziçi Kanunu tabi olan ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

09.05.2006 tarihinde onaylanan 

İstinye Turizm Merkezi Koruma 

Amaçlı Uygulama Planı sınırları 

içerisinde yer alan ve toplam 

158.497,62 m2 yüzölçümlü 

taşınmazların 76.007 m2’si mevcut 

plan içerisinde Turizm Tesis Alanı 

(E:1.00, Hmaks: 9.50 m.) 

kullanımında bulunan ve aşağıda 

detayları belirtilen; 

25.000.000 25.000 13.05.2014 

A: 380 ada, 38 no.lu parseldeki 

27.795,00 m² yüzölçümlü (Geri 

Görünüm Bölgesi: ~8.434 m²’si park 

alanı, ~6.143m²’si turizm tesis alanı, 

~5.645 m²’si eğitim tesis alanı, 

~5.767 m²’si yol alanı, ~1.046 m²’si 

çocuk bahçesi alanı, ~425 m²’si kreş 

alanı ve ~335 m²’si konut alanı) 

B: 380 ada, 17 no.lu parseldeki 

18.166,00 m² yüzölçümlü (Geri 

Görünüm Bölgesi: ~7.483 m²’si 

turizm tesis alanı, ~8.429 m²’si park 

alanı, ~435 m²’si konut alanı ve 

~1.819 m²’si yol alanı), 
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C: 380 ada, 18 no.lu parseldeki 

15.485,00 m² (Geri Görünüm 

Bölgesi: ~14.232 m²’si turizm tesis 

alanı, ~117m²’si park alanı ve 

~1.136m²’si yol alanı), 

D: 360 ada, 3 no.lu parseldeki 

53.546,00 m² yüzölçümlü (Ön 

Görünüm Bölgesi: ~19.577 m²’si 

park alanı, Geri Görünüm Bölgesi: 

~32.178 m²’si turizm tesis alanı ve 

~1.791 m²’si yol alanı), 

E: 360 ada, 64 no.lu parseldeki 

27.980,00 m² yüzölçümlü (Ön 

Görünüm Bölgesi: 27.980 m²’si park 

alanı), 

F: 1352 ada, 7 no.lu parseldeki 

15.525,62 m² yüzölçümlü (Ön 

Görünüm Bölgesi: ~221 m²’si yeşil 

alan, Geri Görünüm Bölgesi: 

~15.304,62 m²’si turizm tesis alanı) 

İmarlı gayrimenkullerin bir bütün 

halinde satışı, 

 

Taşınmazların Konumunu Gösterir Görsel Krokisi 

 

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

2 - İhaleye katılabilmek için gayrimenkullerin İhale Şartnamesi alınması ve teklifin Ziya 

Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar 

elden teslim edilmesi zorunludur. 

3 - İhale bedeli peşin ödenecektir. 

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 

6157 38 

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 

hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

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

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 2908/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9,29 TL ile en çok 109.129,35 TL arasında değişen; 

17.04.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,93 TL, en çok 

10.912,94 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 60 Grup Muhtelif Eşya (Döküman, Valf, 

Kapasitör, Diyot, LPG tankı, Mil, Gaz Sayacı, Fotokopi Makinası, Airbag, Direksiyon Simidi, 

Süs Eşyası, Gece Lambası vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı 

Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 18/04/2014 tarihinde saat 09:30’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-

153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin 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 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2884/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim 

üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. 

PROFESÖR KADROSU İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE 

BAŞVURU YERİ: 

Adaylar; 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği'nin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu 

ile ilgili bilim dalında çalışmış olmak. 

Profesör kadrosu için başvurdukları birim ve anabilim dalı belirtilen dilekçelerine nüfus 

cüzdan örnekleri, özgeçmiş, doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi 

ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına Şahsen veya Posta Yoluyla Müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan 

başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Ünvan Derece Adet  

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 1 

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik 

Unvanı Almış ve Rus Dış 

Politikası üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

 2878/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Girişimcilik Vakfı (TGV) 

VAKFEDENLER: Mehmet Sina AFRA, Christian Peter Maria THEISEN, Yomi 

KASTRO, Sedat KAPANOĞLU, Nevres Erol BİLECİK, Hakan Bahadır BAŞ, Murat ÖZYEĞİN, 

Ahmet Önder ÖZTARHAN, Muhlis Burak DİVANLIOĞLU, Rahmi Faruk ECZACIBAŞI, Alp 

Saul, Nevzat AYDIN, Şükriye Gülden YILMAZ, Mehmet Coşkun YÜCEKÖK, Ali Can KAYA, 

Erdem YURDANUR, Bedii Can YÜCAOĞLU, Joachim BEHRENDT,  

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/03/2014 tarih ve E.2014/40, K.2014/119 

sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin üniversite öğrencileri ve genç insanları arasında 

girişimcilik potansiyeli ve liderlik kapasitesi yüksek olan gençleri bulmak ve desteklemek, 

girişimcilik kültürünün ve Türkiye’de girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 479.000.-TL nakit  

YÖNETİM KURULU: Mehmet Sina AFRA, Hakan Bahadır BAŞ, Yomi KASTRO 

Nevres Erol BİLECİK, Mehmet Coşkun YÜCEKÖK 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türk Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2871/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/6532 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe Kırıkkale/Merkez 

Adresi 
Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu  

4. Km. 
Tel-Faks 

0 318 224 29 91                                                   

0 318 224 28 95 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkesilah@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Metisan Makina Endüstrisi Takım İmal 

San. ve Tic. A.Ş. 
Musa Dursun 

Adresi 

(Merkez) Kızılkanat İş Merkezi 

No:174 Kırıkkale                                                      

(Şube) 11. Sok. No: 53 Ostim/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  34505305308 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
620 002 7115  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1040  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2902/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/142858 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 

Genel Sekreterlik Satın Alma 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Diyarbakır/Sur 

Adresi 

D.Ü.Rektörlüğü Binası Genel 

Sekreterlik Satın Alma Müd. 

Zemin Kat Kampüs 

Tel-Faks 0412 248 80 30-0412 248 80 74 

Posta Kodu 21280 E-Mail gensat@dicle.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Pınar Petrol İnş Tur. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
İbiş Türkan 

Adresi 
Alipınar Köprüsü Bitişiği Bağlar 

Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No.  36439261644 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7290039733  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11344  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2877/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No :20/03/2014 - 47 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No :20/03/2014 - 599 VAN 

 

Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Uludere Köyü, K49A21B pafta, Tapulama Harici, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 491 nolu parsel ile mülkiyeti şahsa ait 1007 nolu parselde bulunan kaya yerleşim 

alanın tesciline ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19/04/2013 tarih ve 

78198 sayılı yazısı, 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, Ahlat Kaymakamlığına 31/07/2013 tarihli ve 1045 sayılı yazımız, Orman ve 

Su İşleri XIV Bölge Müdürlüğü Bitlis Şube Müdürlüğüne 31/07/2013 tarihli ve 1045 sayılı 

yazımız, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 10/09/2013 tarih ve 1223 sayılı yazımız, 

Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04/09/2013 tarih ve 4398 sayılı yazısı ile 

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17/03/2014 tarih ve 64 sayılı uzman raporu 

okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Uludere Köyü, K49A21B pafta, Tapulama Harici, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 491 nolu parsel ile mülkiyeti şahsa ait 1007 nolu parselde bulunan kaya yerleşim 

alanın tesciline ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. 

maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereğince karar ekinde 

koordinatları belirtilen alanın 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna 

karar verildi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 
 2855/1-1 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 
 2883/1-1 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 
 2881/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 
 2882/1-1 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 
 2885/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 

 

 



10 Nisan 2014 – Sayı : 28968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2014 – Sayı : 28968

Sayfa

1

2

72

72

73

85

85

95

97

112

166

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

GENELGE

— Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/3 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)

— T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime

Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin

Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8)

— Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




