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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             5 Mayıs 2014
       69471265-305-3418

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3363 sayılı yazımız.

b) 2/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-101-220 sayılı yazınız.
Suriye’ye Komşu Ülkeler III. Toplantısı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplan-

tısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Ürdün,
Avusturya ve Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
seyahati 4 Mayıs 2014 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli
olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   5 Mayıs 2014
     68244839-140.03-107-227

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3363 sayılı yazınız.
           b) 2/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-101-220 sayılı yazımız.
           c) 5/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3418 sayılı yazınız.
           Suriye’ye Komşu Ülkeler III. Toplantısı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplan-
tısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Ürdün,
Avusturya ve Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
seyahati 4 Mayıs 2014 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli
olması uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü”
şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ile özürlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı ben-
dinin (c) alt bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci
günü” şeklinde, (6) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde, (16) numaralı bendinin
(b) alt bendinde yer alan “sınav tarihinde” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci
günü itibariyle” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde
yer alan “başvuru tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya” ibaresi eklenmiştir.

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda
başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sa-
yısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bo-
zulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam
yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bü-
tünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun gö-

rülen diğer adalet komisyonlarına da yaptırılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve

daktilograf” ibaresinden önce gelmek üzere “, mübaşir, şoför” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar
esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı
kadar aday çağırılır.”

“Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uy-
gulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan baş-
lamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda ba-
şarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “16/9/2004 tarihli ve
25585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” ibaresi “2/1/2014 tarihli ve 2014/5780
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan “ve Yardım
Merkezi Şube” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ve yardım merkezlerinde şube” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE
DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“(4) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest
bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kur-
mak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak
veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre
mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak
veya yaptırılacak çevre mevzuatı eğitimine katılarak tamamlayanlara Bakanlık tarafından çevre
görevlisi belgesi verilir.”

“a) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre de-
netimi ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az dört yıl çalışmış olanlara,

b) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre lisansı ve çevre de-
netimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı
ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlara,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konula-
rında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
belge almış çevre görevlisi olması,”

“(3) Çevre yönetim biriminde çalışan çevre görevlileri sorumlu olacakları işletme sayısı
bakımından 10 uncu maddenin altıncı fıkrası hükmüne tabidirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi
ve bunlardan;

a) En az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği ko-
nularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
belge almış çevre görevlisi olması,

b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıllık mesleki tecrü-
beye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre gö-
revlisi olması,

c) Birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıllık mesleki tecrü-
beye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

zorunludur.”
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“(3) Laboratuvarları çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapmak üzere Ba-
kanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlara çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkranın (ğ) bendinde yer alan “unvan”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adres” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (j) bendi ilave edilmiş,
dördüncü fıkrasının (b) bendi, altıncı fıkrası ile on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Çevre yönetim birimi; birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak, birinci fıkranın (c)
bendinde belirtilen iç tetkik raporunun birimde görev yapan iki çevre görevlisi tarafından ha-
zırlanmasını ve sisteme yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.”

“a) Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin günde
bir işletmeden fazla olmamak üzere ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler
(mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde)
için ilgili çevre görevlisinin günde bir işletmeden fazla olmamak üzere ayda en az bir gün ça-
lışmasını sağlamakla,

b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç tetkik raporunu, çevre yönetimi hizmeti
verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1
listesinde yer alan işletmeler için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan
çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinde tanımlanan çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamakla,”

“j) Bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerine ilişkin SGK belgelerini takip eden
yılın Şubat ayı sonuna kadar sisteme yüklemekle,”

“b) Çevre görevlilerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve
imzalamakla,”

“(6) Çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisi, Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri
için iki puan, Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla
16 (on altı) puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelere çevre
yönetim hizmeti verilmesi durumunda ise bu işletmelerin her biri (1) bir puan olarak değer-
lendirilir.”

“(11) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen iç tetkik raporları, aylık faaliyet raporları
ve eğitimler ile ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(c) bendinin (5) ve (9) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (7) ve (8) numaralı alt
bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek grubu için çevre
mevzuatı eğitimi katılım belgesi,”

“7) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu üç yıl deneyimli koordinatör
çevre görevlisi için),

8) Çalışma ve SGK hizmet belgeleri (Çalışması zorunlu iki yıl deneyimli çevre görevlisi
için),”

“(3) Birinci fıkranın (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen belge kamu ku-
rumlarından istenilmez.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki 10 uncu fıkra ilave edilmiştir.

“(10) Çevre görevlisi sayısının üçten fazla olduğu firmalarda birinci fıkranın (b) ben-
dinde belirtilen toplam ceza puanına üçten fazla olan her çevre görevlisi için 10 puan ilave
edilmek suretiyle hesaplanan puan esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince
eğitim alındığına dair belgenin sunulması zorunludur. 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
belge almış çevre görevlilerinin belgelerinin vize edilmesinde, vize tarihinde bu fıkrada belir-
tilen görevlerde çalışıyor olmaları durumunda eğitim ve ücret şartı aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, çevre görevlisi belgesi al-
mak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır. Sınav başvurularında Bakan-
lıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım belgesi
sunulur.

(2) Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan
veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre
mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik,
kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar
için ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

(3) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fi-
zik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun
olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınava katılmak zorun-
dadırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıl-
mıştır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık belgesi almış

şahıs firmaları tarafından birinci fıkrada belirtilen geçiş süresi içinde yapılacak unvan değişik-
liği nedeniyle belge yenileme işlemlerinde 21 nci madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Aynı anda hem çevre danışmanlık hem de laboratuvar hizmeti veren çevre danış-
manlık yeterlik belgesi sahibi firmalar 1/6/2015 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe
uygun hale getirmek zorundadır. Bu firmalar üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve de-
netime esas teşkil edecek laboratuvar hizmeti veremezler.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/11/2013 28828
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜTÇE UYGULAMASI VE GİDERLERİN
YAPILMASI İLE SATIŞ VE BENZERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurul kaynaklarının etkili, ekonomik ve ve-

rimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak
üzere, Kurul mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, Kurul bütçesinin hazırlanmasına ve uy-
gulanmasına, giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve
benzeri işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Kurul bütçesinin mali yönetimini ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlu-

luklarını,
b) Kurul bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygulanmasına,

Kurul gelirlerinin tahsiline ve giderlerinin yapılmasına ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin
genel esasları,

c) Kurulun hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, kıymetlerin korun-
ması işlemlerini,

ç) Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlerini,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 130 uncu maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanını,
b) Bütçe: Kurulun belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulan-

masına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
c) Harcama birimi: Kurul bütçesi ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan

birimi,
ç) Kamu zararı: Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda Kurul kay-

nağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zararı,
d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Karar Organı: Kurul Başkanı, ikinci başkan, başkan vekili ve üyelerinin katılımıyla

oluşan organı,
f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) Kurul giderleri: Kanun, yönetmelik, Kurul kararları ve diğer mevzuata dayanılarak

yapılan bütçe giderlerini,
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ğ) Kurul kaynakları: Gelecek yıllar gelirlerine mahsuben Kanunun 130 uncu maddesi-

nin dördüncü fıkrasında sayılan kurumlardan alınan avanslar dahil, Kurula ait gelirler, taşınır

ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri,

h) Kurul mali yönetimi: Kurul kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak et-

kili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri,

ı) Mali yıl: Takvim yılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul Kaynağının Kullanılmasına, Kurul Bütçesinin Hazırlanmasına ve

Bütçe Uygulamasına İlişkin Esaslar

Mali saydamlık

MADDE 5 – (1) Her türlü Kurul kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında deneti-

min sağlanması amacıyla kamuoyu bilgilendirilir.

Hesap verme sorumluluğu

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre her türlü Kurul kaynağının elde edilmesi ve kul-

lanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun

olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Bütçe ilkeleri

MADDE 7 – (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere

uyulur:

a) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

b) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine

getirilmesi amacıyla kullanılır.

c) Bütçe, Kurulun stratejik planlarına göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

ç) Bütçe, Kurulun mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

d) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir.

e) Bütçe ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya

onaylanmadıkça uygulanmaz.

f) Bütçe kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde

uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

g) Bütçeye ilişkin gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında

açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

ğ) Kurul hizmetleri, bütçeye konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem,

ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Bütçenin kapsamı

MADDE 8 – (1) Bütçeye ilişkin Karar Organı tarafından alınacak kararda, ilgili yıl ve

izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın

nasıl kapatılacağı veya fazlasının nasıl kullanılacağı bütçenin uygulanmasında tanınacak yet-

kiler, bağlı cetveller ve mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler

yer alır.
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Kurul bütçesinin hazırlanması
MADDE 9 – (1) Bütçe; üç yıllık bütçeleme anlayışına, stratejik plana, kurumsal, iş-

levsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.
(2) Bütçenin zamanında hazırlanabilmesi için Kurul hizmet birimlerinin bütçe teklifleri

Temmuz ayının on beşine kadar bütçeyi hazırlamakla görevli daireye gönderilir. Bütçe tekli-
finde ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen harcamalarına, yılsonu harcama tah-
minlerine, izleyen üç yılın gelir ve gider tahminlerine ve ilgili hizmet biriminin hizmet gerek-
çesi ve hedeflerine yer verilir.

(3) Başkan tarafından nihai şekli verilen bütçe teklifi Karar Organında görüşülür ve ke-
sinleşen bütçe Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneği
de Maliye Bakanlığına gönderilir.

Bağlı cetveller
MADDE 10 – (1) Bütçeye bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) Bütçe ödeneklerinin dağılımı (A).
b) Kurul tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B).
c) Kurul gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C).
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E).
d) Kurulun nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F).
(2) İlgili mevzuat hükümleri gereği yukarıda sayılan cetvellerde çıkarma yapmaya veya

yeni cetveller belirlemeye Karar Organı yetkilidir.
Ödeneklerin kullanılması
MADDE 11 – (1) Bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılamaz. Bütçeyle

verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan
mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait oldukları mali yılda
ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları
ile ilama bağlı borçlar Kurulun cari yıl bütçesinden ödenir.

(2) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir. Ancak cari yıl içinde
kullanılmayan ödeneklerden bütçeye ilişkin Karar Organı tarafından alınacak kararda belirti-
lenler ertesi yıla devredilebilir. Ödenek devir işlemlerini yapmaya Başkan yetkilidir.

Ödenek aktarması
MADDE 12 – (1) Bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemi yapmaya Başkan yetkilidir.
(2) Daha önce aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.
Yeni bütçe tertibi açılması
MADDE 13 – (1) Öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması halinde Kurul bütçesi

içerisinde yeni bütçe tertibi açmaya Başkan yetkilidir.
Ödenek eklemesi
MADDE 14 – (1) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde

gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvelinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman
gerçekleşme karşılıklarını, bütçenin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak ek-
lemeye Başkan yetkilidir.

Kurul yatırım projeleri
MADDE 15 – (1) Kurulun yatırım nitelikli projeleri bilgi için yılı yatırım programında

yer verilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
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Ertesi yıla geçen ve gelecek yıllara yaygın yüklenme

MADDE 16 – (1) Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bu-

lunan aşağıdaki iş ve hizmetler için her iş itibarıyla, bütçede öngörülen ödeneklerin yüzde el-

lisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere,

Başkanın onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

a) Yiyecek, yakacak, elektrik, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

b) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.

c) Taşıtların malî sorumluluk sigortası.

ç) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım

işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

(2) Kurul bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için ge-

lecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

(3) Kurul, yabancı ülkelerde Kurul yurt dışı temsilciliği binası veya arsası satın alınması,

bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.

(4) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi eko-

nomik olmayan her türlü makine-teçhizat ve cihazlar ile taşıtların kiralanması veya finansal

kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri,

çağrı merkezi hizmetleri, internet erişim ve kiralık hat hizmetleri, plan, proje, etüt ve müşavirlik

hizmetleri için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise

dört yıl olmak üzere Başkanın onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giderlerin Yapılmasına İlişkin Esaslar ve Ön Ödeme İşlemleri

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Kurulun harcama yetkilisi Kanunda Karar Organına verilen yetkiler

dışında Başkandır. Karar Organı harcama yetkisini Başkana, Başkan da harcama yetkisini başkan

yardımcılarına veya daire başkanlarına devredebilir.

(2) Harcama yetkilisi bütçede öngörülen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Harcama talimatı ve sorumluluk

MADDE 18 – (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama ta-

limatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu

ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olan-

lara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilisi, harcama talimatlarının bu Yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara,

kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, eko-

nomik ve verimli kullanılmasından ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken diğer

işlemlerden sorumludur.

Giderin gerçekleştirilmesi

MADDE 19 – (1) Kurulun bütün giderlerinin bütçeden karşılanması esastır. Bütçeden

bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak

alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması
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ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi har-

cama yetkilisince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama

yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

(2) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için

gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Ödeme emri belgesini imzalayacak ger-

çekleştirme görevlileri Başkan tarafından belirlenir.

(3) Gerçekleştirme görevlileri, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken iş ve iş-

lemlerden sorumludurlar.

Ödenemeyen giderler

MADDE 20 – (1) Kurulun nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde

giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak sırasıyla, personel ödemeleri,

kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon ke-

sintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi

halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen ema-

net hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

(2) Mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, ödenemeyen tutarlar, bütçeye

gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hiz-

metin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesapla-

rındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

(3) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından

geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden

dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak Kurul lehine düşer.

Ön ödeme işlemleri

MADDE 21 – (1) Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin

saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin

tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi

açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek avansların üst sınırları gider türlerine göre her yıl için

Başkan tarafından belirlenir.

(2) Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek

üzere, doğrudan mutemede verilir. Kurul yurt dışı temsilciliklerinin ihtiyaçları için verilen

avanslar mutemetler adına mahallindeki banka hesaplarına transfer edilir. Bir mutemede veri-

lecek avans, Başkan tarafından belirlenen avans üst sınırını aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli

tertiplerinden olabilir.

(3) İlgili kanunlarına göre, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı ödenecek

avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir.

(4) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere,

yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans

ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

(5) Kredi, mutemetler adına banka veya satın almanın yapıldığı idareye hizmet veren

muhasebe birimi nezdinde açtırılabilir.

(6) Mutemetler avans almadan harcama yapamazlar.
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Ön ödeme yapılabilecek gider türleri

MADDE 22 – (1) Avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilecek ön öde-

meler aşağıda belirtilmiştir:

a) Avans verilmek suretiyle yapılacak ön ödemeler:

1) Her yıl için Başkan tarafından belirlenen avans üst sınırına kadar olan yapım işleri,

mal ve hizmet alımları, temsil ve ağırlamaya ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans ve-

rilebilir.

2) İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri

karşılığı avans verilebilir. Bu avansların tutarı ve mahsup süreleri özel kanunlarındaki hüküm-

lere tabidir.

3) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler

avans olarak verilebilir.

b) Kredi açılmak suretiyle yapılacak ön ödemeler:

1) Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına

banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir.

2) Kurul yurt dışı temsilciliklerince yabancı ülkelerde yapılacak satın almalar için, mu-

temetler adına gerektiğinde yerel bankalardan birinde kredi açtırılabilir.

3) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine,

ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetine izin verilen bankalar nezdinde ak-

reditif karşılığı kredi açtırılır.

(2) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenek-

leri iptal olunur. Devredilen akreditif karşılığı kredi artıklarının karşılığı Başkan tarafından

bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.

Bütçe dışı ön ödemeler

MADDE 23 – (1) İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklı

kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerde bütçe dışı avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle

ön ödeme yapılabilir. Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak

koşuluyla yüklenicilere;

a) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yük-

lenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilir.

b) Yukarıda belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda;

Başkanın kararı ile ve aşan kısım için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli

avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak

üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.

c) Verilen avanslar karşılığında alınan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde mahsup

edilen tutarda serbest bırakılır veya iade edilir.

(2) Özel kanunlarında öngörülen hükme göre peşin ödenmesi gereken maaş, ücret ve

benzeri giderlerin ertesi yıl bütçesini ilgilendiren kısmı için bütçe dışı avans verilebilir.

Açılan kredilerin ilgililere ödenmesi

MADDE 24 – (1) Nezdinde mutemet adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi,

mutemedin vereceği kredi ödeme talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeme

yapar.
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(2) İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarele-
rinden Maliye Bakanlığınca belirlenenlere yapılacak ön ödemelerde kredi tutarı, doğrudan ilgili
kamu idaresinin banka hesabına aktarılabilir.

Mutemet görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Kurulun avans ve kredi verilmesini gerektiren işleri için harcama

yetkilileri tarafından birden fazla mutemet görevlendirebilir.
(2) Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı ve

görev unvanlarının yer aldığı onay belgesi muhasebe birimine bildirilir.
Ön ödemenin başka mutemede devri
MADDE 26 – (1) Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya

adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir.
(2) Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama bel-

gelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mutemetçe tutanak
ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe birimine ibraz edilerek, avans kaydının yeni mu-
temet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir.

(3) Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkili-
sinin yazılı izni muhasebe birimine verilerek, kredi kaydının yeni mutemet adına yapılması
sağlanır. Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği ayrıca ban-
kaya da gönderilir.

Ön ödemelerde mahsup süresi ve sorumluluk
MADDE 27 – (1) Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı bel-

geleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise
üç ay içinde muhasebe birimine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yü-
kümlüdür. Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden
günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne
tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Harcama
yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön
ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz.
Ancak, Kurul yurt dışı temsilciliğinin ihtiyaçları için verilen avans ve açılan kredilerin mahsubu
ve artıklarının iadesinde nakit iadesi yapılmaz, verilecek yeni avans veya açılacak krediden
mahsup edilir.

(2) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mah-
subunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin
yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

(3) Ön ödemenin başka mutemede devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, he-
sabını ön ödemenin ilk mutemede yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde mu-
hasebe birimine vermesi zorunludur.

(4) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ka-
nunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hak-
kında, ayrıca Kurul personelinin tabi olduğu disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurul
içi veya Kurul dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslar-
dan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.
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Bütçe dışı avansların mahsubu

MADDE 28 – (1) Bütçe dışı avans ve kredilerin mahsubu aşağıdaki esaslara göre ya-

pılır.

a) Yılı içinde sonuçlanacak işler ile ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yük-

lenmeler nedeniyle yüklenicilere sözleşmelerine dayanılarak verilen bütçe dışı avansların mah-

subunda şartname ve sözleşmelerinde belirtilen esaslara uyulur.

b) Özel kanunlarındaki hükümlere göre verilen bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön

ödemeler, özel kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde

ise üç ay içinde belgeleri muhasebe birimine verilmek ve artan tutar iade edilmek suretiyle

mahsup edilir.

c) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere aylık, ücret ve benzeri hak edişler karşılığı

verilen bütçe dışı avansların mahsup edilmesi gereken tarih, bu giderlerin ilgili mevzuatına

göre ödenmesi gerektiği tarihtir.

Ön ödemelerin yıl sonunda mahsubu

MADDE 29 – (1) Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç

aylık sürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri mu-

hasebe birimine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.

(2) Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup edileceği mu-

hasebe birimine bildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet adına ilgili hesaba borç

kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç kaydedilen tutarlar hakkında

30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yö-

netim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.

Ön ödemelerin mahsup dönemine aktarılması

MADDE 30 – (1) Muhasebe birimine verilen mahsup belgelerinden incelenmesi yıl

sonuna kadar tamamlanamayan ön ödeme artıkları mahsup dönemine ödeneği ile birlikte dev-

redilir. Malın teslim alındığı, hizmetin gördürüldüğü veya işin yaptırıldığı, ancak belgelerin

mahsup döneminde verileceği, ilgili birim tarafından mali yılın sonuna kadar muhasebe biri-

mine yazılı olarak bildirilen ön ödemeler için de aynı şekilde işlem yapılır. Mahsup döneminde

verilen harcama belgelerinin, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının

son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir. Mahsup döneminde de kapatılamayan ön ödeme

tutarı, dönem sonunda mutemet adına borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Karşılığı

ödenekler iptal edilir.

(2) Yılı bütçesine gider kaydedilmek üzere geçici ve sürekli görev yolluğu ile buna iliş-

kin diğer giderler karşılığı verilen avanslardan mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılamamış

olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Kaynakları ve Gelirlerin Tahsili

Kurul kaynakları

MADDE 31 – (1) Kurulun gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurul tarafından alınan yasal ücret ve paylar.

b) Kurulun yayın, basılı kâğıt ve benzeri satış gelirleri.
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c) Taşınır ve taşınmaz mal satış gelirleri.
ç) Kira gelirleri.
d) Faiz gelirleri.
e) Bağış ve yardımlar.
f) Hizmet satış gelirleri.
g) Diğer gelirler.
Hazine yardımı ve avans
MADDE 32 – (1) Kurulun gelirlerinin giderlerini karşılamaması durumunda açık, genel

bütçeden yapılacak Hazine yardımlarından karşılanır. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde Karar Or-
ganı kararı ile Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan kurumlardan Kuru-
lun gelecek yıllardaki alacağına mahsuben avans alınabilir.

Gelirlerin tahsili
MADDE 33 – (1) Kurul gelirleri, yetkili ve görevli olanlar tarafından ilgili mevzuat

çerçevesinde tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Raporu, Kesin Hesap, Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Hizmetleri

Faaliyet raporu
MADDE 34 – (1) Kurul, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Haziran ayı sonuna kadar

bir önceki yıla ait kararları, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etki-
lerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurulun performans he-
defleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir.

Kesin hesap
MADDE 35 – (1) Kurul kesin hesabı 26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde muhasebe birimi tarafından Karar Organına sevk edilmek
üzere hazırlanır.

Muhasebe sistemi ve kullanılacak belgeler
MADDE 36 – (1) Kurulun muhasebe sistemi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

hükümleri çerçevesinde uygulanır.
(2) Kurul mali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde kullanılacak

belgelerin şekil ve türlerine ilişkin olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

Muhasebe hizmetleri
MADDE 37 – (1) Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, sak-
lanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması
ve raporlanması işlemleridir.

(2) Kurulun bu işlemleri muhasebe müdürü tarafından yürütülür.
(3) Muhasebe müdürü, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne

uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe müdürü gerekli
bilgi ve raporları düzenli olarak Kurula ve ilgili kamu idarelerine verir.
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(4) Muhasebe müdürü ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdür.

(5) Muhasebe müdürü, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge araya-

maz.

(6) Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme ya-

pamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak

üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönde-

rilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

(7) Muhasebe müdürü, muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza

eder ve denetime hazır bulundurur.

(8) Muhasebe müdürü, yukarıdaki fıkralardaki ödemeye ve kontrole ilişkin yükümlü-

lüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe müdürünün bu Yönetmeliğe göre yapacakları kont-

rollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 38 – (1) Muhasebe müdürü adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen

değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mu-

temedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe müdürüne karşı sorumludur.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter

ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar hususunda 31/12/2005 tarihli ve 26040

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Gö-

revlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hü-

kümleri kıyasen uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kurulun Satış ve Benzeri İşlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Satış ve benzeri işleri

MADDE 39 – (1) Kurulun taşınır satışı ile mülkiyetindeki taşınmazların satışı, tram-

pası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde

irtifak hakkı kurulması ve taşınır mal tahsis işleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Satış ve benzeri işlerde yetki

MADDE 40 – (1) Kurul taşınmaz mallarının satışına ve kiraya verilmesine Karar Or-

ganı, taşınır mallarının satışına ve kiraya verilmesine Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini

başkan yardımcılarına veya daire başkanlarına devredebilir. Satış ve kira bedelleri bütçeye gelir

kaydedilir.

(2) Kurulun ihtiyaç fazlası taşınırları Başkanın onayı ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sa-

yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz olarak

verilebilir.
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Satış bedeli tahmini
MADDE 41 – (1) Satış ve benzeri işlemlerde yapılacak işin niteliğine göre tahmin edi-

lecek bedel, resmi daireler veya mesleki kuruluşlarca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine,
genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine, piyasa rayiçlerine veya ekspertiz rapor-
larına göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar göz önünde tutularak
hesaplanır ve saptanır.

Satış komisyonlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 42 – (1) Kurulun satış ve benzeri işleri, Başkan tarafından bu amaçla oluştu-

rulacak en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan satış ihale komisyonu tarafından yürütülür.
(2) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çe-
kimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesine kararın altına yazarak imzalamak
zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Satış İhale Ko-
misyonunun kararı yetkili merci onayı ile tamamlanır.

Satış ihale usulleri
MADDE 43 – (1) Kurulda satış ve benzeri işlerin ihaleleri pazarlık ve kapalı zarf usul-

lerinden biri ile yapılır.
Pazarlık usulü
MADDE 44 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle

bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla
istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(3) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurul, ilan yapıp yapmamakta ve teminat
alıp almamakta serbesttir.

(4) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir:
a) Kurul mülkiyetindeki taşınmazların trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırıl-

ması, kiraya verilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satış ve benzeri işler.
b) Başkan onayı ile her yıl belirlenen tutarı aşmayan satış ve benzeri işler.
c) Kapalı zarf usulünde iki defa ilan verilmesine rağmen istekli çıkmaması halinde,

ilanda belirtilen tahmini bedelden aşağı olmamak üzere yapılacak taşınır ve taşınmaz satışı ile
benzeri işler.

Kapalı zarf usulü
MADDE 45 – (1) Kurulun taşınır satışı ile mülkiyetindeki taşınmazların satışı, tram-

pası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde
irtifak hakkı kurulması ile benzeri işlerinin kapalı zarf usulüne göre ihalesi aşağıdaki şekilde
yapılır.

a) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde ilan verilmesi zorunludur. İlanla ilgili hu-
suslarda 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

b) Tahmini bedelden az olmamak üzere teklif edilen fiyatı içeren mektuplar isteklilerce
hazırlanıp imzalanır; bir zarfa konulup, üzerine “teklif” kelimesi, isteklinin adı, firması ve
adresi yazılarak zarf kapatılır. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve istenen diğer
belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve üzerine hangi işe ait olduğu yazılır.
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c) Teklif mektubunda, şartnamenin tümüyle okunup kabul edildiğinin kayıt edilmesi
ve önerilen fiyatın hem yazı ile hem de rakamla açıkça yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması
gerekir.

ç) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve
saate kadar sıra numaralı makbuz karşılığında satış ihale komisyonu başkanının görevlendire-
ceği ilgiliye teslim edilir. Makbuz numaraları ve mektubun alındığı tarih ve saat zarfın üzerine
işaret edilir. Süre bitince komisyon başkanı ve üyeler tarafından hemen sürenin bittiğini ve alı-
nan zarf adedi ile makbuzların tarih ve sayısını gösteren bir tutanak düzenlenir. Postada mey-
dana gelen gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz ve
geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla saptanır.

d) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, daha önce düzenlenmiş olan tuta-
naklar okunur. Bundan sonra zarflar sıra numarasına göre birer birer açılarak artırmaya girmek
için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekil
ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenir ve sonunda kimlerin artırmaya kabul edil-
diği hazır bulunanlara bildirilir.

e) Belgeleri tamam olmayan teklifler dikkate alınmaz ve bu durum bir tutanağa bağla-
narak, kabul edilmeyen isteklerin teklif mektuplarını içeren zarflar açılmayarak kendilerine
veya vekillerine geri verilir.

f) Teklif mektuplarını içeren iç zarflar açılmadan önce artırmaya kabul edilenler dışın-
dakiler ihale salonundan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasıyla birer birer
komisyon başkanı tarafından açılarak okunur. Şartnameye uygun olmayan veya şartname dı-
şında şartlar taşıyan tekliflere itibar edilmez.

g) Tutanağın düzenlenmesinden sonra teklif sahipleri komisyondan çıkarılırlar ve ko-
misyon çalışmaya başlar. Tekliflerin incelenmesi ve karşılaştırılması sonunda en yüksek fiyata
sahip teklif, bir kararla tespit edilerek kesin ihale için yetkili merciin onayına sunulur.

ğ) Şartnameye aykırı olmayan bazı teknik konuların incelenmesi için kararın başka bir
güne bırakılması gerektiğinde, bu durum artırmaya girenlere bildirilir ve aynı celsede komisyon
kararı yazılarak komisyon başkanı ve üyeler tarafından imza edilir. Komisyon kararlarına tüm
geçerli tekliflerin özeti kaydedildikten sonra bunlardan en uygun görüleni, tercih nedenleri ile
birlikte yazılır.

(2) Kapalı zarf usulü ile artırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bu-
lunmaz ise iş tekrar kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılır.

(3) İki defa ilan verilmesine rağmen satışın gerçekleşmemesi halinde yeniden ilan ve-
rilmek kaydıyla daha düşük tahmini bedel tespit edilerek satış işlemlerinin devam ettirilmesine
yetkili merciler karar verebilir.

(4) Gayrimenkullerin taksitli olarak satılabilmesi mümkündür. Taksitlendirme şartları
Karar Organı tarafından belirlenir.

Satış şartnameleri
MADDE 46 – (1) Kurul adına yapılacak satış ve benzeri işler için şartname düzenlenir.
(2) Şartname aşağıda gösterilen işlerde düzenlenmeyebilir:
a) Tahmini bedeli her yıl Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan menkul mal veya

hizmet satışları.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satışlar.
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(3) Satılacak mal veya hizmetin satış usul ve şartlarını gösteren şartnamelerde, işin ni-

teliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki genel şartlar da gösterilir:

a) Satışa esas mal veya hizmetin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri.

b) Ödeme şartları.

c) Hangi tarihe kadar teklif yapılacağı.

ç) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme.

d) Geçici ve kesin teminat tutarı ile geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi.

e) Ödemenin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve

Kurulun teminat üzerindeki hakları.

f) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği.

g) Satışı yapılacak mal veya hizmetin niteliğine göre diğer hususlar.

Sözleşme yapılması

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılan satış ve benzeri işlere ilişkin tüm iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Kurul adına Başkan veya kendisine Başkan tarafın-

dan yetki verilen Kurul personeli tarafından, arttırma sonucunda üzerinde ihale kalan istekli

ile birlikte müştereken imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere

tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Artırma sonucunda üzerinde ihale kalan istekli ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin

yapılan tebligatı izleyen günden itibaren on gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmek

ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(3) Sözleşmenin noter tasdikinden geçmesi gerektiği hallerde, tasdik işlemi yüklenici

tarafından yerine getirilir.

(4) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek

kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat Kurula gelir kaydedilir.

(5) Aşağıda gösterilen işlerde sözleşme düzenlenmeyebilir:

a) Tahmini bedeli her yıl Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan taşınır veya hiz-

met satışları.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satış veya benzeri işler.

Sözleşmede bulunması gereken hususlar

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların belirtilmesi zorunludur:

a) Sözleşmenin tarafları.

b) Taraflara ilişkin bilgiler.

c) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

ç) Ödeme yeri ve şartları.

d) İhaleye konu satış veya benzeri işin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri.

e) Ödemenin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler

ve Kurulun teminat üzerindeki hakları.

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
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g) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ğ) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği.

h) Gecikme halinde uygulanacak cezalar.

ı) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

i) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

j) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

k) Üzerinde ihale kalan isteklinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mah-

kumiyeti durumunda uygulanacak prosedür.

l) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

m) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme.

Üzerinde ihale kalan isteklinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 49 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında üzerinde

ihale kalan isteklinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini

gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmak-

sızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar Kurula gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Kurulun sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 50 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra;

a) Üzerinde ihale kalan isteklinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine

uygun olarak yerine getirmemesi veya süresi içerisinde bitirmemesi veya teslim almaması du-

rumunda ihale dokümanında belirlenen oranda ayrıca gecikme cezası uygulanmak şartıyla,

Kurulun en az yirmi gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında üzerinde ihale kalan isteklinin 2886 sayılı Ka-

nunun 83 üncü maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin

teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Satışta alınacak teminatlar

MADDE 51 – (1) İhaleye giren ve kendisine ihale yapılan isteklinin sözleşme yapmak-

tan kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yükümlülüğünü kısmen veya tümüyle şart-

lara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda Kurulun uğrayacağı zararın kısmen veya

tümüyle giderilmesini sağlayacak ceza şartı niteliğinde bir karşılık olmak üzere 52 nci maddede

yazılı değerler teminat olarak alınır.

(2) Teminat, geçici ve kesin olarak iki çeşittir:

a) Geçici teminat; ihaleye girenin teklifini ve bu teklifinin sonuçlarını,

b) Kesin teminat; kendisine ihale yapılan isteklinin imzalayacağı sözleşme hükümlerini,

yerine getirmesini sağlamak amacı ile alınan teminattır.

(3) Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır. Satılacak mal ve hizmetler için tahmini

bedel üzerinden alınacak geçici teminatın oranı tahmini bedelin yüzde üçüdür.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler

MADDE 52 – (1) Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk parası.
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b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, kayıtsız şartsız

ödeme taahhüdünü içeren teminat mektupları ile ilgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette

bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye

dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Tür-

kiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içe-

ren teminat mektupları.

c) Devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

(2) Para ve menkul değerler ya da bunları temsil eden belgelerin makbuz karşılığında

Kurul veznesine yatırılması zorunludur.

Teminatın gelir yazılması

MADDE 53 – (1) Aşağıdaki hallerde;

a) İhaleyi kazanmış olan isteklinin yapılacak tebligatta belirtilmek kaydıyla tebliğ tari-

hinden itibaren yedi iş günü içinde sözleşmeyi imzalamaması durumunda yatırdığı geçici te-

minat,

b) Sözleşme şartlarına uymaması halinde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek

kalmaksızın sözleşme feshedilebilir ve kesin teminat,

gelir yazılır.

Teminatın geri verilmesi

MADDE 54 – (1) Satış ihale komisyonunun kararına göre ilk üç sırayı alan istekliler

hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, kazanan istekli dışındaki isteklilerin teminatları

ihalenin onayından sonra, ihale yapılan isteklinin teminatı ise kesin teminatın alınmasından

sonra geri verilir. Kesin teminat ise satış ve benzeri işe ait bedelin Kurula ödenmesinden veya

isteklinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin Kurulca tespitinden sonra iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sigorta

MADDE 55 – (1) Kurul malvarlığından gerekli görülenlerin sigorta ettirilmesine Başkan

yetkilidir.

Kamu zararının tahsili

MADDE 56 – (1) Kamu zararlarının tahsili hususunda 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

Saklı hükümler

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda,

genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Karar Organı

yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık
ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hiz-
met bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mi-
marlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı
dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2014 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin,
ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda
belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2014 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli
katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2015 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 26.589,626 ile çar-
pılacaktır.

C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 22.108,782 ile çarpılacaktır.

D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır.

Tebliğ olunur.
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2014 Nisan Günsüzleri             HARUN 
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Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Mayıs 2014 

SALI 
Sayı : 28992 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1496 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adil ve Fatime oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan EYMEN DABUL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1496 esas, 2014/338 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCKnun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından 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 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3159 

————— 
Esas No : 2013/1495 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Mutia oğlu 1964 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMET SEVVAS hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1495 esas, 2014/337 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından 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 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3160 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1000 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı 1000 adet tümleşik bilgisayar teknik şartnamesine ve kuruluşça 

istenilen HP, Lenovo, Dell markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 1000 adet tümleşik bilgisayarın 

teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP, Lenovo, Dell markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3719/1-1 
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69 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA VE 

BÜRO MALZEMESİ ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla; 

69 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya ve büro malzemesi, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartlarına uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ve idari şartları ile Ofis Ticari 

şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/05/2014 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 3720/1-1 
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YEDEKLEME DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı yedekleme donanımı ve 

yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 3721/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Akçin Köyü, 20L-1A/20L-4D pafta, 1491 parsel nolu 

35.000,93-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. 

maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 21.05.2014 tarihinde Karaman İş 

Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen 

huzurunda ¨ 4.725.126,00 muhammen bedel ve ¨ 141.754,00 geçici ihale teminatı ile satılacaktır. 

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait Akçin Köyü, 20L-1A/20L-4D pafta, 1492 parsel nolu 

86.545,07-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. 

maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 21.05.2014 tarihinde Karaman İş 

Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:20'da Encümen 

huzurunda ¨ 11.683.585,00 muhammen bedel ve ¨ 350.508,00 geçici ihale teminatı ile satılacaktır. 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 

Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir. 

1491 parsel nolu gayrimenkulün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif 

mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 21.05.2014 tarihi saat 14:00'e kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

1492 parsel nolu gayrimenkulün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif 

mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 21.05.2014 tarihi saat 14:20'ye kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller K.D.V.'den istisnadır. İhale 

ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine 

yatırılacaktır. 

Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2 - Kanuni ikametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6 - Geçici ihale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

01 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulun yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

3 -  Ticaret Sicil Belgesi 

4 -  Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6 - Geçici ihale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 3613/1-1 
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İHTİYAÇ DIŞI DEKLASE OLARAK BULUNAN 400 KALEM 

MALZEMENİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 400 Kalem 

Malzemenin (Fabrika Makina Parçaları, Mekanik Makine Modelleri, Kompresör Yedekleri, 

Kağıt, Yağ, İş Makinası ve Kompresör Yedek parçaları, Rulman Kayış, Elektrik Otomasyon 

Malzemeleri ve Laboratuvar Malzemeleri) KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile 

satışı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel; 51.056,56 TL. 

3 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel :  

0 312 294 22 31), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 27/05/2014 günü Saat: 14.00 

5 - İhaleye Katılabilme Şartları : 

İstekliler; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

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

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

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

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 
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6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

- 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 sirkülerini, 

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

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen 

toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat 

vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 27/05/2014 günü Saat: 14.00’e kadar Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 

posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar 

ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 

ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 3614/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF DİYOD SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48406 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 kalem (550’şer adet düz-ters polariteli güç 

diyodu) muhtelif diyod, teknik şartnameye göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23/05/2014 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

23/05/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3622/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait Derekoy Stok Sahasından, 585.000 ton Kömürün yüklenmesi, Soma 

Termik Santralinin 1-4 ünitesi (Balcıkapı-Yırcakapı dokum noktalarına) ve 5-6 ünitelerine 

taşınması ve boşaltılması ihalemiz, aşağıda belirtile tarihte ihale dilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 

45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

 

Ni t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İ.K. No Dosya No 
İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

 

Derekoy Stok Sahasından, 585.000 ton 

Kömürün yüklenmesi, Soma Termik 

Santralinin 1-4 ünitesi (Balcıkapı-

Yırcakapı dokum noktalarına) ve  

5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması 

hizmet alımı işi 

 2014/49414 2014/ 854 
16/05/2014 

15:00 

195 

 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 

D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin 

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

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3704/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Grup Müdürlüğümüz Makine parkında bulunan aşağıda Plaka ve modelleri yazılı araçlar 

TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliğinin 15 maddesi gereğince 

piyasaya 4 adet araç “Açık Satış Usulü” ile satılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Batıraman Yolu 2. Km Erköklü köyü arkası P.K. 50 

BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (488)215 04 08-09 - 0 (488)215 04 12 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş adet araç 4 adet satışı. 

 

Sıra 

No Malzemenin Adı ve Karekteristiği Bulunduğu Yer 

1 72 DA 135 Plakalı 1997 Model 4x4 

Çift Kabinli Kamyonet 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşl.Grup Müd. 

Makine parkı 

2 21 AT 607 Plakalı 1991 Model Fargo 

Kamyonet  

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşl.Grup Müd. 

Makine parkı 

3 21 AS 084 Plakalı 1991 Statıon 

Vagon 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşl.Grup Müd. 

Makine parkı 

4 DZR 82007 Plakalı 1982 Model 

Paletli Dozer 

TEİAŞ İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım 

Müdürlüğü/DİYARBAKIR Makine parkı 

 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

BATMAN 

c) İşin süresi : 20 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20.05.2014 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgah belgesi. 

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, 

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

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

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Gerçek kişi olması halinde Sabıka kaydı, Tüzel kişi olması halinde Şirket yetkilisinin 

Sabıka kaydı sunulacaktır. 

5 - Bu işe ait Satış Şartnamesi idarenin Satınalma ve Ticaret Şefiliğinde ücretsiz 

görülebilir. T.C. Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 50,00 TL 

(ElliTürkLirası) yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte,  TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefiliğinden satın alınabilir. 

Posta ile istenmesi halinde T.C. Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-

6041 nolu hesabına 60,00.-TL yatırılması halinde kargo ile gönderilecektir. 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin satış şartnamesi dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en geç 20/05/2014 günü saat 14.00’e kadar TEİAŞ 16 İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat servisine teslim edeceklerdir. 

7 - İhale aynı gün saat 14.00’de TEİAŞ 16.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

9 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik 

süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 gün olmalıdır. 

10 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden %3 geçici teminat 

vereceklerdir. 

11 - İstekliler, bu ihalede kısmi teklif verebilirler. 3687/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/49155 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  2.500 m Ankara - Sincan’da Karotlu Linyit 

Sondajı, 

  1.500 m Ankara - Sincan’da Kırıntılı Linyit 

Sondajı, 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda 

gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 4.000 

Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, 

en az 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj 

makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. (işe başlama tarihinde iki adet 

makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 

olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe 

başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili 

olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 120 

(yüzyirmi) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.05.2014 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli 

istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3652/1-1 
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SOĞUTMA SUYU İNHİBİTÖRÜ ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımızın ihtiyacı olan Soğutma Kulelerinde Kullanılacak 2.000.000 m3 Katma 

Suyunu Korozyon, Taşlama ve Organik Kirlenmeye Karşı Koşullandırmaya Yetecek Miktarda 

Ürün veya Ürünlerin Temin Edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/46551 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ana ürün veya ürünler, soğutma suyu sisteminde 

korozyonu, taşlaşmayı ve organik kirlenmeyi önleyecek 

şekilde olmalıdır. Ana bileşenler (main components) 

olarak en az; bir organik fosfor bileşiği, bir organik 

polimer dispersant, korozyon inhibitörleri (çelik ve bakır 

bazlı malzemeler için) ve sisteme verilen hipokloriti 

stabilize edecek bir klor stabilizatörü (patentli 

brominating agent) veya biositten oluşacaktır. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi  : Teknik Şartnamede düzenlenen kriterlere uygun olarak 

2.000.000 m3 suyun koşullandırılması tamamlanıncaya 

kadarki süre. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 26.05.2014  14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 26.05.2014, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3688/1-1 
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HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askeri birliklerinde 

bulunan takriben 1.226 ton (± %20 toleranslı) muhtelif araç ve malzeme (Man Kamyon, Minibüs, 

Jeep ve binek araçlar ile Muhtelif Demir çelik, Lastik, ahşap, tekstil, yatak, akü, Paslanmaz, 

elektrik-elektronik, kablo, Alüminyum, bakır pvc v.s. malzeme hurdaları) hurdası kapalı zarfla 

teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte Lefkoşe Sanayi Odası Başkanlığında satışa 

arz edilmiştir. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

15 Mayıs 2014 14:00 SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI/LEFKOŞE 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü ve KKTC 

Lefkoşe Sanayi Odası Başkanlığından temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR KKTC LEFKOŞE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDA HAZIR BULUNAN MKE 

HURDA İŞLETMESİ İHALE KOMİSYONUNA VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Yapılacak olan bu ihaleye KKTC'de Kanuni ikametgâh sahibi olan firmalar katılacaktır. 

KKTC'de ikamet eden firmalar vergi dairesine kayıt ve vergi mükellefi olduğuna dair belgesini 

teklif mektubuna ekleyeceklerdir. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 3841065-0 312 384 03 07/178-110-111 

ALİAĞA HUR. MD. : 0 232 6251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 2242898 

SEYMENHUR. MD. : 0 262 3413797/124-126 3706/1-1 

—— • —— 
MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 

1 Mobil mutfak 1 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. 
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4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 Mayıs 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. Etimesgut ANKARA adresindeki Ulusal Afet 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. 3711/1-1 

————— 

PERSONEL YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

 

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ 

PERSONEL YEMEK HİZMETİ 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen hizmet 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 MAYIS 2014 günü saat 10:00’a kadar Esentepe Mah. 

İnönü Cad. No: 157 Kartal/İSTANBUL adresindeki Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü’ne 

vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 3723/1-1 

—— • —— 
PROJE VE HESAP RAPORLARI İLE İHALE (PİD) DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ 

YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İzmir İli Bergama İlçesindeki İşhanı Binasının 

tadilatı ve onarımı işi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PİD) hazırlanması işi           

21 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

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

saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 

vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 

İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Bergama Şube Başkanlığından 

(Ertuğrul Mah. Hükümet Cad. THK İşhanı No: 40/24 Bergama/İZMİR) temin edebilirler.  

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

Bilgi Tel:  THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 – 303 73 52 – 303 73 55 

  THK Bergama Şube Başkanlığı (0 232) 633 24 55 3722/1-1 
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TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/49545 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 03.06.2014 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 3839/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

25.09.2012 tarihinde Kazakistan Air Astana JSC işletmesinde yer alan P4-XAS tescil 

işaretli Airbus A320-232 tipi yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına sert inişini müteakip 

uçakta ağır hasar meydana gelmiş olup, meydana gelen kazayla ilgili olarak “Hava Aracı Kazası 

Araştırma ve İnceleme Raporu”, Kaza Araştırma ve İnceleme Heyeti tarafından ilgili kişi ve 

kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 3726/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

29.09.2012 tarihinde sahibi Emesys Endüstriyel Medikal Elektronik Havacılık Yazılım 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, işleticisi THK istanbul Havacılık Kulübü olan TC-URS tescil işaretli 

FDGC tipi hava aracının Esenboğa Havalimanı'na yaklaşma aşamasında 14:32 UTC'de Ankara 

Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi Oğuzlar Sokak bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen 

kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu”, Kaza Araştırma ve 

İnceleme Grubu tarafından ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 3727/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartı belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve 

Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz 

Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İstenen Belgeler: 

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, 

lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha olarak hazırlayarak; bir 

dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri 

olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü 

Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, 

Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Fen 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Profesör 1 1 

Lösemilerde ilaç dirençliliği 

alanında araştırmalar yapmış 

olması ve bu alanda akademik 

yayınları olması. 

 3737/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Amasya İli Çevre Koruma Vakfı, Amasya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2014 

tarihinde kesinleşen 30/10/2013 tarih ve E: 2012/341, K: 2013/467 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3712/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin Trabzon İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4989 hak sıra numaralı 

petrol arama ruhsatını 27.04.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 3713/1-1 

————— 
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin Afyonkarahisar, Konya İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4898 hak 

sıra numaralı petrol arama ruhsatını 27.04.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 3714/1-1 

————— 
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin Ordu İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4992 hak sıra numaralı petrol 

arama ruhsatını 27.04.2014 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 3715/1-1 

————— 
Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş.Taah.İşl.ve Dış Tic. Ltd.Şti’nin sahip bulunduğu, 

AR/PTK/4875 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 22.04.2014 tarihinde 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 3716/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahip bulunduğu, AR/TPO/4728 hak sıra 

numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 17.03.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3717/1-1 

————— 
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu, AR/ATL/4951 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 

terk için 22.04.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3718/1-1 



6 Mayıs 2014 – Sayı : 28992 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karabük İli Çevre Hizmetleri 

Birliği 
İl/İlçe Karabük/Merkez 

Adresi 

Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. 

Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

Tel-Faks (370) 413 09 00 

Posta Kodu 78200 E-Mail  

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çevka İnşaat San. Tic. Limited Şirketi Bekir Alyüz 

Adresi 

İskender Paşa Mah. Horhor Cad. 

Paksoy Apt. No: 16 Kat2/4 Fatih- 

İstanbul 

İskender Paşa Mah. Horhor Cad. 

Paksoy Apt. No: 16 Kat 2/4 Fatih-

İstanbul 

T.C. Kimlik No.  30023125152 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2490358447  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
555855  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

 

Ankara 6. İdare Mahkemesinin 

21/02/2014 tarihli ve  

E: 2013/1924 sayılı kararı 

08/04/2014 

 3841/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/130962 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Çanakkale/Kepez 

Adresi 
TOKİ 960 Konutları Hamidiye 

Mah. H.Akif Terzioğlu Cad. No:3 
Tel-Faks (286) 2620010/2141131 

Posta Kodu 17100 E-Mail canakkalekhb@khb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

KALE-TIP Tıbbi Cihaz Malzeme 

İnşaat Turizm Sosyal Hizmetler Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
İsmetpaşa Mah. Beylik Bahçe Sok.  

No: 12/A Merkez/Çanakkale 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çanakkale V.D. / 491 004 3152  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 3136, 

Oda Sicil No: 7780 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 3746/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/164724 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kayseri İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı 

No:87 
Tel-Faks (352) – 336 8882 / 320 7313 

Posta Kodu 38010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
BİYOTIP Tıbbi Ürünler Sanayi ve 

Limited Şirketi 
Yasin Şahin 

Adresi 

Tacettin Veli Mah. Deliklitaş Cad. 

Özçizmecioğlu Apt. No: 27/2 

Melikgazi/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No.  56902122074 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Erciyes V.D. / 178 066 4061  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 29778, 

Oda Sicil No: 35263 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 3747/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/104074 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Rize Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Rize/Merkez 

Adresi 

Eminettin Mah. Atatürk Cad. Rize 

Devlet Hastanesi Hizmet Binası 

1.Kat 

Tel-Faks (464) – 2174460 – 2142050 

Posta Kodu 53100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
ASİS Sağlık Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Erduğan Öztürk 

Adresi 
Burhaniye Mah. Neşetbey Sok.        

No: 12/3 Altunizade-Üsküdar/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  51568562356 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Üsküdar V.D. / 086 011 7203  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
407617  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 3748/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/161937 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gümüşhane İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi Karaer Mah. Menekşe Sk. No:9 Tel-Faks (456) – 2132487 / 2132486 

Posta Kodu 29000 E-Mail gumushanekhb@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Mustafa Yeniçeri – Yeniçeri Petrol  

Adresi Kelkit Cad. No: 44 Şiran/Gümüşhane  

T.C. Kimlik No. 39877356446  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Şiran V.D. / 39877356446  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 159, 

Oda Sicil No: 159 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 3749/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/164425 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı/Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Yakutiye 

Adresi Gez Mah. Hastaneler Cad. No: 21 Tel-Faks 0442 2385100 / 0442 2343476 

Posta Kodu 25200 E-Mail erzurum@ehsm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
TÜMOP Tüm Otomotiv Makine İnş. 

San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Organize Deri San. Sit. YC 20 Parsel 

Tuzla/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
910002214  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
301107  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3739/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/18290 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Manisa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 

Manisa 
Tel-Faks 

0 236 231 45 80                                                    

0 236 238 72 43 

Posta Kodu 45010 E-Mail ihale@manisa.bel.tr 

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

Adı/Unvanı Çimser Çim Üretim San. ve Tic. A.Ş. Asil Tapıcı 

Adresi 
Mithatpaşa Cad. 921-11 

Gülyazılı/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.  28502077876 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Konak V.D. 2570677296  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
64946  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3738/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/4924 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Kocaeli/İzmit 

Adresi 
Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu 

Cad. F Blok Zemin Kat No: 80 
Tel-Faks 

0262 318 10 00                                                    

0262 318 14 59 

Posta Kodu 41040 E-Mail ihale@kocaeli.bel.tr 

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

Adı/Unvanı Ersun İnş. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Aşır Dursun 

Adresi 

Tepecik Mah. Hürriyet Cad. Belediye 

İşhanı Batı Blok K: 7 No: 143 

İzmit/Kocaeli 

 

T.C. Kimlik No.  42172642312 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3700041256  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
11092/18409  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3740/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe İstanbul – Fatih 

Adresi 
 

Tel-Faks 0212 440 00 00 – 0212 440 00 32 

Posta Kodu 
 

E-Mail maliisler@istanbul.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Yurtpark Yatırım İnş. ve Tic. A.Ş.  

Adresi 
Hilal Mah. Turan Güneş Bulvarı 

No:84/1 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9870029074  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
361052  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 3745/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2014-89 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2014-1478 SİVAS 

Dosya No : 44.02.86 

 

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Ormansırtı Köyü, Karşıbağ Mevkiinde, mülkiyeti Maliye 

Hazinesi’ne ait, tapunun 110 ada, 235 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Karşıbağ Kaya 

Mezar Odası’nın tescil edilmesi isteminde bulunan Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarih ve 166/3137 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşleri 

sorulan Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 04.03.2014 tarih ve 251478 sayılı yazısı, Malatya 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.03.2014 tarih ve 1092 sayılı yazısı ile konu 

hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 22.04.2014 tarih ve 1124 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Ormansırtı Köyü, Karşıbağ Mevkiinde, mülkiyeti Maliye 

Hazinesi’ne ait, tapunun 110 ada, 235 parseline kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Karşıbağ Kaya 

Mezar Odası’nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit 

sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 

yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, 

toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 

toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) 

ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2014-84 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.03.2014-1408 SİVAS 

Dosya No : 58.04.42 

 

Trans Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ÇED başvuru dosyası kapsamında 

tespiti yapılarak, Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen, Sivas İli, Hafik İlçesi, Çimenyenice Köyü’nde yer alan Küçük Söğüşger 

Höyüğü ile ilgili olarak Kurulumuz kararı gereğince hazırlanan sit haritası ve sit fişinin Koruma 

Bölge Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul raportörünün 24.03.2014 tarih ve 

821 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, yapılan görüşme sonunda; 

Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Sivas İli, Hafik İlçesi, Çimenyenice Köyü, 1495, 1496 sayılı parseller ve tescil harici 

alanda yer alan, özel mülkiyet ve maliye hazinesine ait, Küçük Söğüşger Höyüğü’nün, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2014-85 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2014-1410 SİVAS 

Dosya No : 60.00.594 

 

Tokat İli, Merkez İlçe, Ankara Mahallesi’nde, tapunun 97 pafta, 993 ada 1, 2 parsellerinde 

ve tescil harici alanda kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazda yer alan, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dökülentaş Höyüğü’nün etkileşim alanında, Akhel İnş. Mad. 

Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan patlamalı taş (kalker) 

ocağı projesinin değerlendirilmesi konusuna yönelik, Kurulumuz Üyelerince yerinde yapılan 

inceleme sonucu, Kurulumuzun almış olduğu 27.02.2014 tarih ve 1366 sayılı kararı gereğince 

hazırlanan sit sınırlarını gösterir kadastral sit paftası ve sit fişinin değerlendirilmesini isteyen 

kurul raportörünün 18.03.2014 tarih ve 758 sayılı dosya inceleme raporu okundu ve açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez İlçe, Ankara Mahallesi’nde, tapunun 97 pafta, 993 ada 1, 2 parsellerinde 

ve tescil harici alanda kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazda yer alan I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dökülentaş Höyüğü’nün etkileşim alanında kalan ve alandaki 

seramik parçaları, kültür toprağı vs. gibi buluntular doğrultusunda Kurulumuzun 27.02.2014 tarih 

ve 1366 sayılı kararı ile kroki üzerinde yeniden belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit sınırının 

kararımız eki koordinatlı kadastral haritada işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna, hazırlanan sit 

fişinin onanmasına, alana ilişkin Kurulumuzun 28.08.2013 tarih ve 1087 sayılı kararı ile 

belirlenen koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2014-88 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2014-1456 SİVAS 

Dosya No : 58.04.38 

 

Trans Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ÇED başvuru dosyası kapsamında 

tespiti yapılarak, Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen, Sivas İli, Hafik İlçesi, Yeni Mahallesi’nde yer alan Küçük Pilavtepe 

Yerleşimi ile ilgili olarak Kurulumuz kararı gereğince hazırlanan sit haritası ve sit fişinin Koruma 

Bölge Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul raportörünün 17.04.2014 tarih ve 

1068 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, yapılan görüşme sonunda; 

Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Küçük Pilavtepe Yerleşimi’nin, Sivas İli, Hafik İlçesi, Yeni Mahalle 107 ada, 10 ve 

14 numaralı parsellerde ve Koç Mahallesi 146 ada, 4 numaralı parselde kaldığı anlaşıldığından 

Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararında “Yeni Mahalle” olarak belirtilen ifadenin 

“Yeni Mahalle ve Koç Mahallesi” olarak düzeltilmesine, Küçük Pilavtepe Yerleşimi’nin I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onanmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2014-88 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2014-1457 SİVAS 

Dosya No : 58.04.41 

 

Trans Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ÇED başvuru dosyası kapsamında 

tespiti yapılarak, Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen, Sivas İli, Hafik İlçesi, Dışkapı Mahallesi’nde yer alan Dışkapı 

Nekropolü ile ilgili olarak Kurulumuz kararı gereğince hazırlanan sit haritası ve sit fişinin 

Koruma Bölge Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul raportörünün 17.04.2014 

tarih ve 1069 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Dışkapı Nekropolü’nün, Sivas İli, Hafik İlçesi, Çay Mahalle 295 ada, 11 ve 15 

numaralı parsellerde kaldığı anlaşıldığından Kurulumuzun 30.10.2013 tarih ve 1167 sayılı 

kararında “Dışkapı Mahallesi” olarak belirtilen ifadenin “Çay Mahallesi” olarak düzeltilmesine, 

Dışkapı Nekropolü’nün I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 

haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2014-89 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2014-1472 SİVAS 

Dosya No : 44.04.149 

 

Malatya İli, Darende İlçesi, Yukarı Ulupınar Köyü’nde, tapunun L39a01 pafta, 165 ada, 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, sit alanı dışındaki Bozyumru Sırtı Tümülüsü 

ile ilgili, tescil isteminde bulunan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.08.2012 tarih 

ve 2743 sayılı yazısı, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nün; 22.04.2013 tarih ve 51925 sayılı, 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün; 19.04.2013 tarih ve 651130 sayılı, Malatya İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün; 12.04.2013 tarih ve 9061 sayılı, Darende Belediye Başkanlığı’nın; 

05.04.2013 tarih ve 94 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün; 

29.05.2013 tarih ve 101035 sayılı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü’nün; 18.06.2013 tarih ve 

5063 sayılı görüş yazısı ve Darende Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün; 29.04.2013 tarih ve 382 

sayılı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün; 11.04.2013 tarih ve 1064 sayılı görüş yazıları 

ve Kurul raportörünün konu ile ilgili 17.04.2014 tarih ve 1067 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Malatya İli, Darende İlçesi, Yukarı Ulupınar Köyü’nde, tapunun L39a01 pafta, 165 ada, 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, sit alanı dışındaki Bozyumru Sırtı 

Tümülüsü’nün, 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle 

kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada sit sınırları ve koordinatları belirtilen alanın I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanda; hiçbir 

yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazılar hariç hiçbir kazı yapılamayacağına, yeni tarımsal alanların 

açılamayacağına, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanması, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, taş, toprak, kum, vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme 

dökülmemesi gerektiğine, Taşınmaz Kültür Varlığının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Koruma Kurulu’ndan izin almak koşuluyla, tevhit ve ifraz yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin 

onanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2014-89 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2014-1473 SİVAS 

Dosya No : 44.04.153 

 

Malatya İli, Darende İlçesi, Yukarı Ulupınar Köyü’nde, tapunun L39a01 pafta, 196 ada, 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, sit alanı dışındaki Karahöyük Tümülüsü ile 

ilgili, tescil isteminde bulunan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.08.2012 tarih ve 

2743 sayılı yazısı, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nün; 22.04.2013 tarih ve 51897 sayılı, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün; 17.04.2013 tarih ve 651079 sayılı, Malatya İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün; 12.04.2013 tarih ve 9063 sayılı, Darende Belediye Başkanlığı’nın; 

05.04.2013 tarih ve 93 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün; 

29.05.2013 tarih ve 101036 sayılı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü’nün; 18.06.2013 tarih ve 

5062 sayılı görüş yazısı ve Darende Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün; 29.04.2013 tarih ve 381 

sayılı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün; 11.04.2013 tarih ve 1064 sayılı görüş yazıları 

ve Kurul raportörünün konu ile ilgili 17.04.2014 tarih ve 1065 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Malatya İli, Darende İlçesi, Yukarı Ulupınar Köyü’nde, tapunun L39a01 pafta, 196 ada, 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, sit alanı dışındaki Karahöyük Tümülüsü’nün, 

2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle kararımız eki 

1/5000 ölçekli paftada sit sınırları ve koordinatları belirtilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanda; hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazılar hariç 

hiçbir kazı yapılamayacağına, yeni tarımsal alanların açılamayacağına, toprağın sürülmesine 

dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanması, ağaçlandırmaya gidilmemesine, taş, 

toprak, kum, vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmemesi gerektiğine, Taşınmaz 

Kültür Varlığının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Kurulu’ndan izin almak koşuluyla, 

tevhit ve ifraz yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onanmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış

ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve

İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında
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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


