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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Mayıs 2014
       69471265-305-3693

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-
lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Mayıs 2014
     68244839-140.03-121-252

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 13/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3693 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-
lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Mayıs 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29000



ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/420

1 – Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Osman ÇAKIR’ın başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/421

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

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Muhammet AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/422

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına,

Erkan ÖZORAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/423

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

Müsteşar Yardımcısı Aslan KARANFİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/425

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon

Genel Müdürlüğüne, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet

BIÇKICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/426

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

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Abdulkadir MAHMUTOĞLU’nun atanması, 657

sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/427

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Eğitim, Kültür ve Araştır-

ma Genel Müdürlüğüne, Harun SÖNMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü ve 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/428

1 – Bakanlık Müşaviri Oğuzhan Atilla İLHAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/417

1 – Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mustafa UÇKAN’ın,

Ağrı Emniyet Müdürü Bayram ÇOŞKUN’un,

Amasya Emniyet Müdürü Cemil BAYAZIT’ın,

Ardahan Emniyet Müdürü Oktay BULDUK’un,

Bingöl Emniyet Müdürü Ercan TAŞTEKİN’in,

Burdur Emniyet Müdürü Abdulkerim POLAT’ın,

Çankırı Emniyet Müdürü Ali Murat DAĞLI’nın,

Çorum Emniyet Müdürü Halil İbrahim DOĞAN’ın,

Düzce Emniyet Müdürü Ayhan BURAN’ın,

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ahmet CAN’ın,

Isparta Emniyet Müdürü Mehmet OR’un,
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Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa AYDIN’ın,

Kırşehir Emniyet Müdürü Mustafa İNCEBAY’ın,

Malatya Emniyet Müdürü Nuri ULUAYAK’ın,

Rize Emniyet Müdürü Hüseyin YENİCE’nin,

Sinop Emniyet Müdürü Şeref AYTEKİN’in

başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2 – Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü İbrahim ÖZEL’in,

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Metin Turgay KARABULAK’ın,

Amasya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet ARTUNAY’ın,

Ardahan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Selami HÜNER’in,

Bingöl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Atalay ÜRKER’in,

Burdur Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İbrahim TAŞLI’nın,

Çankırı Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Cengiz ÖZTÜRK’ün,

Çorum Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Salih Erkan TARANCI’nın,

Düzce Emniyet Müdürlüğüne Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü İsmail Hakkı

AKYÜZ’ün,

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Orhan KAR’ın,

Isparta Emniyet Müdürlüğüne Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Caner

TAYFUR’un,

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne Koruma Dairesi Başkanı İbrahim KULULAR’ın,

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sıtkı AKGÜL’ün,

Malatya Emniyet Müdürlüğüne Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer

URHAL’ın,

Rize Emniyet Müdürlüğüne Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adem

ÇAKICI’nın,

Sinop Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Yusuf BİNER’in,

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu

Müdürü Eyüp PINARBAŞI’nın

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/424

1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine, Gençlik ve Spor Bakan-

lığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan YİĞİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun

71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/430

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

Cihan AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/431

1 – Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Emin YILMAZ’ın, başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/432

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Utkan

YİĞİTOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/433

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Muhammet

Fatih USLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/434

1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih ORAKÇI’nın başka

bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

6 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

13/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Lütfi ELVAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca

muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere
ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere,
depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı
tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine; Adalet Bakan-
lığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi
idarî tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve
muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu-

nun 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar ara-

sında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü,
b) Alt işletici: Lisans sahibi tarafından yetki devri yapılan gerçek veya tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Depo: Adalet Bakanlığının yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen

lisanslı yediemin depolarını,
d) Depo görevlisi: Depo işleticisini veya bu kişi tarafından lisans kapsamında kalan

hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişileri,
e) Depo işleticisi: Lisanslı yediemin deposu için işletme belgesi alan gerçek veya tüzel

kişileri,
f) İşletme belgesi: Lisans sahibi veya alt işleticilerin lisans kapsamında yer alan faali-

yetlere başlamadan önce Bakanlık tarafından kendilerine verilen belgeyi,
g) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,
ğ) Komisyon: Değerlendirme ve İhale Komisyonunu,
h) Lisans: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için

Bakanlık tarafından verilen izni,
ı) Lisans bedeli: Lisans ihalesinde bir takvim yılı için belirlenen miktarın lisans süresi

ile çarpımı sonucunda elde edilen bedeli,
i) Lisans sahibi: Lisans ihalesi sonucunda lisans belgesi almaya hak kazanan gerçek

veya tüzel kişiyi,
j) Lisans süresi: Lisans belgesinin düzenlendiği tarihten başlayarak şartnamede belirti-

len süreyi,
k) MERSİS: Merkezi sicil kayıt sistemini,
l) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda

yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Muhafaza İşlemleri ve Muhafaza Avansı

Muhafaza işlemleri
MADDE 4 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar ve-

rilen mallar, Kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yetki verilen ve
yetki çevresi belirlenen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.

(2) Aynı dosya için birden fazla deponun yetki çevresinde muhafaza altına alma işlemi
yapılması halinde, malların bir depoda toplanması esastır.

(3) Gümrük antrepolarında bulunan malların haczine karar verilmesi halinde icra me-
muru, malın yediemin olarak antrepoda bırakılmasına karar verebilir. Bu yerlere bırakılan ha-
cizli mallar hakkında gümrük antrepolarının tâbi olduğu ücret tarifesi uygulanır.

Muhafaza avansı
MADDE 5 – (1) İcra ve iflâs daireleri, Bakanlığın belirlediği ücret tarifesine göre Ka-

nunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 90 ıncı maddesi gereğince takdir
edeceği muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza gideri dikkate alınır.
(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur, avansın ta-

mamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.
(4) Satış talebinde bulunan alacaklıdan, satış ve muhafaza giderleri ile birlikte satış ta-

lebinden sonraki iki aylık muhafaza gideri de peşin olarak tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansın Belirlenmesi, Lisansın Kapsamı, Şartname ve İlan

Lisansın belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisans, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ihale sonucuna

göre Bakanlık tarafından verilir.
(2) Bakanlık tarafından, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna,

ihalesiz olarak da lisans verilebilir.
(3) Lisans verilecek yerler, lisansın süresi, lisansın kapsamı ve lisansla ilgili diğer hu-

suslar, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Lisansın kapsamı
MADDE 7 – (1) Lisans, lisans sahibine yetki çevresi içinde münhasıran;
a) Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kıymetli eşyalar hariç olmak

üzere icra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen malların bu
Yönetmelik hükümleri gereğince muhafazası,

b) İcra ve iflâs daireleri tarafından daire dışında yapılacak görevlerin ifası için gerekli
çilingir, hamal, çekici ve nakliye gibi hizmetlerin yerine getirilmesi,

c) Depodaki malların idare, işletme, bakım, onarım ve malların satış mahallinde hazır
bulundurulması hizmetlerinin yerine getirilmesi,

ç) Şartnamede belirlenecek diğer hizmetlerin yerine getirilmesi
yetki ve görevlerini verir.
Şartname
MADDE 8 – (1) Lisansın kapsamı, süresi, ihale başlangıç bedeli, teminatın türü ve

miktarı, işletme belgesinin verilmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri ve diğer hususlara ilişkin
usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanan şartnamede belirtilir.

(2) Şartnamedeki hükümler tarafları bağlar.
İlan
MADDE 9 – (1) Lisans ihalesinin yapılacağı yer, gün ve saat ihalenin yapılacağı tarih-

ten en az bir ay önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda;
a) Lisansın kapsamı ve lisans verilecek yerler,
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b) Başvuru sahibinde aranacak şartlar,
c) Başvuruda aranacak belgeler,
ç) Şartnamenin temin edilebileceği yerler ve şartname ücreti,
d) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat,
e) İhalenin hangi usulde yapılacağı,
f) İhaleye dair diğer hususlar
yer alır.
(2) İlan edilen metnin maddi hata nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde söz konusu

maddi hata, ihale tarihi değiştirilmeksizin aynı usulle ilanen düzeltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusunda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar, İhale Teminatı, Başvuruya

Eklenecek Belgeler ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar
MADDE 10 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bu-

lunabilir.
(2) Gerçek kişilerde;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) Affa uğramış veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geç-

miş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, kaçakçılık suç-
ları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak-
lama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, vergi kaçakçılığı veya muhafaza görevini kötüye
kullanma suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak,

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak,
d) Hakkında iflâs veya iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edil-

memiş veyahut aciz vesikası düzenlenmemiş olmak,
e) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmamak
şartları aranır.
(3) Tüzel kişilerde;
a) Tüzel kişinin sermaye veya şahıs şirketi olması halinde şirket ana sermayesinin ya-

rıdan fazlasını elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişinin yönetim kurulu üye tam
sayısının yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Yönetim kurulu üyeleri tarafından bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d)
alt bentlerinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları tüzel kişiler hakkında iflâs, iflâsın ertelen-
mesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş olmak,

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak,
d) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmamak
şartları aranır.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre almış olduğu lisans veya işletme belgesi kendi

kusuru nedeniyle iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, iptal tarihinden itibaren beş yıl süreyle
lisans ihalesine giremezler.

İhale teminatı
MADDE 11 – (1) Lisans başvurusunda bulunanlardan şartnamede belirlenen ihale baş-

langıç bedelinin yüzde beşi oranında ve her halde 10.000 Türk Lirasından az olmamak üzere
ihale teminatı alınır.
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(2) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Türkiye’de yerleşik bankalar veya katılım bankaları tarafından verilip Bakanlık adına

ve lehine düzenlenen, vazgeçilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız teminat mek-
tupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler

kabul edilir.
(3) Nakit olarak gösterilen teminatlar ilgisine göre Bakanlık Merkez Saymanlık Mü-

dürlüğünün veznesine veya banka hesabına yatırılır. Diğer teminatlar ise Komisyon tarafından
alınıp ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

Başvuru mercii ve istenecek belgeler
MADDE 12 – (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, şahsen veya temsil-

cileri ya da vekilleri aracılığıyla ilanda belirtilen usule uygun olarak Bakanlığa başvuruda bu-
lunur.

(2) Başvuru dilekçesinde, başvuru sahibinin veya temsilcisinin ya da vekilinin adı
ve soyadı, varsa unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya
MERSİS numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(3) Başvuru dilekçesine;
a) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim organlarında bulunanların onaylı nüfus kayıt

örneği ile adli sicil ve arşiv kaydı,
b) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görev yapanların yabancı uyruklu olması ha-

linde vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre alınmış olan nüfus kaydı ile bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olmadığına
dair belgenin aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş onaylı sureti,

c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları tüzel kişiler hakkında aciz vesikası düzen-
lenmemiş, iflâs veya iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş
olduğunu gösterir belge,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale teminatının yatırıldığına dair makbuz veya banka
teminat mektubu,

d) Bakanlık tarafından ilanda veya şartnamede belirtilecek diğer belgeler
eklenir.
Lisans başvurusunun incelenmesi
MADDE 13 – (1) Başvurular, Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.
(2) Başvuru dilekçesinde veya belgelerde eksiklik bulunması halinde ilgiliye eksikliği

tamamlaması için bir hafta süre verilir.
Başvurunun kabul veya reddi
MADDE 14 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu Kanuna ve bu Yönet-

meliğe uygun olduğu tespit edilenler lisans ihalesine katılmaya hak kazanır.
(2) Başvuru sahibinin aranan şartları taşımadığının tespiti veya ilanda gösterilen bel-

gelerin verilen sürede tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisans İhalesi, Harç ve Vergilerden Sorumluluk, Lisans Teminatının İadesi

Lisans ihalesi
MADDE 15 – (1) Lisans ihalesi, başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerin ka-

tılımıyla Komisyon tarafından açık artırma usulü ile yapılır.
(2) Lisans ihalesine, Komisyon tarafından bir takvim yılı için belirlenecek bedel üze-

rinden başlanır.
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(3) Lisans ihalesi, ülke genelini kapsayacak tek bir lisans için yapılabileceği gibi şart-
namede belirlenen bölge, il veya icra dairesinin yetki çevresini kapsayacak şekilde de yapıla-
bilir.

(4) Lisans ihalesi, süresi şartnamede belirtilmek suretiyle en az beş yıl için yapılır.
(5) Lisans hakkı, düzenleme şeklinde noter sözleşmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen

şartları taşıyan kişilere devredilebilir. Bu devir, Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır.
Açık artırma usulü ile yapılacak ihalede uygulanacak kurallar
MADDE 16 – (1) Açık artırma usulü ile yapılacak ihaleyi Komisyon yürütür.
(2) Açık artırma salonuna ihaleye giriş kartı olanlar girebilir.
(3) Katılımcılar giriş kartını Komisyonun görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler.

Bu kurala uymayanlar pey sürmüş kabul edilmezler.
(4) En yüksek pey süren katılımcı açık artırmayı kazanır.
(5) Açık artırma sırasında bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa, katılımcıların kimlik ve

iletişim bilgileri ile teklif edilen peyler yazılır. Tutanak, artırmayı yürüten Komisyon başkan
ve üyeleri ile ihaleyi kazanan katılımcı ve varsa sırasıyla en yüksek pey süren sonraki ilk beş
kişi tarafından imzalanır.

(6) İhale, Bakanlık onayı ile tamamlanır.
Açık artırmanın iptali
MADDE 17 – (1) Gerekçesi belirtilmek suretiyle ihalenin tamamlanmasına kadar onay

makamı tarafından açık artırma iptal edilebilir.
(2) İhaleye katılanlar ihalenin iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde

hiçbir hak talebinde bulunamayacağı gibi, ihalenin tamamlanmasından sonra artırmanın iptalini
isteyemez.

(3) Komisyon, lisans bedelinin ödenmemesi halinde varsa, en yüksek pey süren kişiden
başlamak üzere sırasıyla açık artırmada pey süren diğer beş kişiye, verdikleri teklif üzerinden
lisans alabileceklerini bildirir. Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde teklif kabul edilirse
ihale, kabul eden gerçek veya tüzel kişi üzerinde bırakılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre teklif yapılan gerçek veya tüzel kişi verilen süre içinde öde-
mede bulunmaz ise en yüksek pey süren sıradaki gerçek veya tüzel kişiye teklifte bulunulur.
Teklif bu kişilerce kabul edilmez veya süresinde ihale bedeli ödenmez ise ihaleyi ilk kazanan
tarafından gösterilen ihale teminatı genel bütçeye gelir kaydedilerek açık artırma iptal edilir.

(5) Artırmanın alıcının kusuru dışındaki nedenlerle iptali halinde yatırılmış olan ihale
teminatları ilgililere iade olunur.

Lisans bedelinin ödenmesi
MADDE 18 – (1) Lisans bedeli, ihalenin tamamlanmasına dair onayın tebliğinden veya

bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ihale üzerinde bırakılan kişiye ya-
pılacak tebliğden itibaren iki hafta içinde peşin olarak ödenir.

(2) Lisans bedeli, açık artırma sonucunda bir takvim yılı için belirlenen miktarın peşin
olarak ödenmesi kaydıyla taksitli olarak da ödenebilir.

(3) Taksitli ödemeler, bir önceki yıl için yapılan ödeme miktarının tüketici fiyatları en-
deksinin yıllık artış oranına göre artırılması suretiyle hesaplanacak tutarın, peşin ödemeyi takip
eden yılların aynı gününe kadar ödenmesi suretiyle yapılır. Ancak; taksit sayısı lisans süresini
geçemez.

(4) Lisans bedeli, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre ihale bedeli ile tahakkuk eden harç

ve vergileri ödeyen gerçek veya tüzel kişiye Bakanlık tarafından lisans belgesi verilir.
Harç ve vergilerden sorumluluk
MADDE 19 – (1) Lisans ihalesi nedeniyle tahakkuk eden harç ve vergiler ihaleyi ka-

zanan kişi tarafından ödenir.
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İhale teminatının iadesi
MADDE 20 – (1) İhaleyi kazanan kişinin nakit olarak yatırdığı teminat, lisans bede-

linden mahsup edilir.
(2) Lisans ihalesine katılması uygun görülmeyen veya ihaleyi kazanamayan kişilerin

gösterdiği teminatlar Komisyonun vereceği karar üzerine iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Depoların Kuruluşu ve Yetki Çevresi, Depolarda Bulunması Gereken 

Asgari Nitelikler, İşletme Belgesi Verilmesi

Depoların yetki çevresi ve kuruluşu
MADDE 21 – (1) Depoların yetki çevresi Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Depolar, lisans sahibi veya yetki devri yapılan alt işleticiler tarafından kurulur.
(3) Lisans sahibi veya alt işleticinin, bir icra dairesinin yetki çevresinde yalnızca bir

depo açması esastır. Bakanlık, iş ve ihtiyaç durumunu dikkate alarak aynı icra dairesi yetki
çevresinde, yetki alanlarını belirlediği birden fazla depo açılmasına izin verebileceği gibi aynı
deponun şubesinin açılmasına da izin verebilir. Verilen iznin yetki çevresi işletme belgesine
yazılır.

(4) Lisans sahibi ve işletme belgesi sahibinin birlikte talep etmeleri halinde, Bakanlıkça
depo sayısının azaltılmasına izin verilebilir.

(5) Bakanlık, depoların yetki çevresini birden fazla icra dairesinin yetki çevresini kap-
sayacak şekilde belirleyebilir.

Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler
MADDE 22 – (1) Lisanslı yediemin depolarında;
a) Şartnamede belirtilen büyüklükten az olmamak üzere kapalı alan ile motorlu araçların

muhafazasına elverişli kapalı veya açık otoparkının bulunması,
b) Kapalı alan tabanlarının betonlanmış olması, varsa açık otoparkın sundurma ile ko-

runaklı, çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış veya kaplanmış olması,
c) Kapalı ve açık alanların, muhafaza edilen malların taşınması, boşaltılması, yüklen-

mesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği genişlik ve yüksek-
liğe sahip olması,

ç) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alan ile iş sahipleri için bekleme salonunun
bulunması,

d) Müzayede salonunun bulunması,
e) Uygun ve yeterli bir havalandırma sisteminin bulunması,
f) Yangına karşı gerekli ve yeterli ekipmanların bulunması,
g) Deponun tamamını kapsayan ve en az altı ay öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik

kamera sisteminin bulunması,
ğ) Depolama hizmetleri ile ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek

nitelikte teçhizatın bulunması,
h) Şartnamede belirtilen diğer niteliklerin bulunması
gereklidir.
(2) Depolarda bulunan mallar mümkün olduğunca teşhire imkân verecek şekilde mu-

hafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yetkinin Devredilmesi ve İşletme Belgesinin Verilmesi

Yetkinin devredilmesi
MADDE 23 – (1) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişiler, lisans alınan il veya icra dai-

resinin yetki alanı içerisinde en az bir depo için işletme belgesi almak şartıyla Bakanlıktan izin
alarak, onaylama şeklindeki noter sözleşmesi ile lisans kapsamında kalan yetkilerini aynı stan-
dartları sağlamak kaydıyla alt işleticilere devredebilir.
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(2) Alt işleticiler, Bakanlığın belirlediği yetki çevresinde faaliyet gösterir.
(3) Alt işleticinin, lisans başvurusunda bulunacaklar için aranan şartları taşıması zorun-

ludur.
(4) Devir sözleşmesi, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
(5) Yetki devri, lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kal-

dırmaz.
İşletme belgesinin verilmesi
MADDE 24 – (1) Lisans sahibi veya alt işleticilerin, lisans kapsamında yer alan faali-

yetlere başlamadan önce Bakanlıktan işletme belgesi alması zorunludur.
(2) Lisans sahibi, lisans belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde şartnamede be-

lirtilen asgari sayıda depo için işletme belgesi almak veya yetki devri yaptığı alt işleticiler ta-
rafından aynı sürede alınmasını sağlamak zorundadır. Bu süre içinde makul nedenlerle işletme
belgesinin alınamaması halinde lisans sahibine ya da alt işleticiye üç aya kadar ek süre verilir.

(3) İşletme belgesi talep edilen deponun bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri ve
şartnamede belirtilen diğer özellikleri taşıyıp taşımadığı Bakanlıkça tespit ettirilir. Tespit gi-
derleri başvuru sahibi tarafından peşin olarak yatırılır.

(4) İşletme belgesi talep edilen deponun bu Yönetmelikteki asgari nitelikler ile şartna-
mede belirtilen diğer özellikleri taşıdığının tespit edilmesi ve depo teminatının yatırılması ha-
linde başvuru sahibine Bakanlık tarafından işletme belgesi verilir.

(5) İşletme belgesi talep edilen deponun gerekli şartları taşımadığının tespiti halinde
başvuru sahibine eksiklikleri tamamlaması için üç ay süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin
tamamlanmaması halinde talep reddedilir. Bu fıkrada verilen süreler ikinci fıkradaki sürelerin
hesabında dikkate alınmaz.

(6) İşletme belgesi, onaylama şeklindeki noter sözleşmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen
şartları taşıyan kişilere lisans sahibinin muvafakati ile devredilebilir. Bu devir Bakanlığın onayı
ile geçerlilik kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve İhale Komisyonu, Ücret Tespit Komisyonu

Değerlendirme ve ihale komisyonu
MADDE 25 – (1) Lisans başvurularının incelenmesi, lisans ihalesinin yapılması ve bu

Yönetmelikte verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Bakanlık Oluruyla Personel Genel
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Ceza İnfaz
Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda görevli hâkim sınıfına dâhil birer asıl ve birer
yedek üye, aynı birimlerde görev yapan diğer personel arasından görevlendirilecek bir asıl ve
bir yedek üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Değerlendirme ve İhale
Komisyonu kurulur. Bakanlık Olurunda Komisyona başkanlık yapacak üye belirtilir.

(2) Değerlendirme ve İhale Komisyonu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev
süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Asıl üyenin yoklu-
ğunda toplantılara yedeği katılır. Komisyonun kararları tutanak haline getirilir ve toplantıya
katılan üyelerce imzalanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalif olanlar, muhalefet
gerekçesini yazarak tutanağı imzalarlar.

(4) Komisyon her türlü inceleme ve araştırmayı yapabilir.
(5) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgilisi ta-

rafından Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyon asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla
yapılacak toplantıda incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Bu durumda Komisyon, asıl ve
yedek üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar verir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde yerine
getirilir.
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Ücret Tespit Komisyonu
MADDE 26 – (1) Lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücretin belirlen-

mesine esas olmak üzere Bakanlık Oluru ile Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme
Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş-
yurtları Kurumunda görevli hâkim sınıfına dâhil birer asıl ve birer yedek üye; icra müdürleri
arasından belirlenecek bir asıl ve bir yedek üye; Türkiye Barolar Birliğinin avukatlar arasından
bildireceği bir asıl ve bir yedek üye; lisans sahibi ya da lisans sahibinin birden fazla olması ha-
linde en fazla lisans bedeli ödeyenden başlamak üzere belirlenecek bir asıl ve bir yedek üye
olmak üzere toplam yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eden Ücret Tespit Komisyonu
oluşturulur. Bakanlık olurunda komisyona başkanlık yapacak üye belirtilir.

(2) Ücret Tespit Komisyonu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona
eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Ücret Tespit Komisyonu, Bakanlığın yazılı daveti üzerine toplanır. Davette, toplan-
tının gündemi, tarihi, yeri ve saati belirtilir.

(4) Ücret Tespit Komisyonu, en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıya ka-
tılanların çoğunluğuyla karar verir. Asıl üyenin yokluğunda toplantılara yedeği katılır. Ücret
Tespit Komisyonunun kararları tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazarak tutanağı imzalarlar.

(5) Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü bün-
yesinde yerine getirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Lisans Sahibi ile Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri

Lisans sahibinin hakları
MADDE 27 – (1) Lisans sahibi;
a) Lisans kapsamında kalan hizmetleri münhasıran yerine getirme veya bu konudaki

yetkilerini alt işleticilere devretme,
b) İlgili mevzuat ve şartnamede belirtilen diğer yetkileri kullanma
haklarına sahiptir.
Lisans sahibinin yükümlülükleri
MADDE 28 – (1) Lisans sahibi;
a) Lisans kapsamındaki hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için

gerekli tüm tedbirleri almak,
b) Lisans aldığı il veya icra dairesinin yetki alanı içerisinde en az bir depo için işletme

belgesi almak,
c) İşletme belgesi verilen depoların bu Yönetmelik ve şartnamede belirtilen asgari ni-

telikleri korumasına dair gerekli tedbirleri almak,
ç) Alt işleticiler tarafından açılan depoların denetimlerini yerine getirmek ve denetim

sonuçlarını Bakanlığa rapor etmek,
d) İşletme belgesinin iptali halinde depoda bulunan malların muhafaza işlemlerinin ye-

rine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
e) Lisans kapsamında kalan hizmetlerin yerine getirilmesi işlemlerinin koordinasyonunu

sağlamak,
f) İlgili mevzuat ve şartnamede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek
zorundadır.
Depo işleticisinin hakları
MADDE 29 – (1) Depo işleticisi;
a) Lisansın kapsamında yer alan hizmetleri münhasıran yerine getirmek ve bunun kar-

şılığında Bakanlığın belirlediği ücret tarifesi kapsamında ücret talep etmek,
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b) Ücreti ödenmemişse haczedilen mal üzerinde hapis icra etmek,
c) İlgili mevzuat ve şartnamede öngörülen diğer yetkileri kullanmak
haklarını haizdir.
Depo işleticisinin yükümlülükleri
MADDE 30 – (1) Depo işleticisi;
a) İşletme belgesi verilmesi için aranan şartların korunması ve sürdürülmesi için gerekli

tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek,
b) Bu Yönetmelikte yer alan sigortaya ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
c) Bu Yönetmelikte izin verilen durumlar dışında, icra dairesi tarafından muhafazasına

karar verilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafından teslim edilen diğer malları de-
poya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli özeni göstermek ve her türlü
tedbiri almak,

ç) İcra dairesinin talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götür-
mek,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak,
e) Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları ver-

mek,
f) Bakanlıktan izin almaksızın bu Yönetmelik ve şartnamede belirtilenler ile lisans kap-

samında kalanlar dışında depoda faaliyette bulunmamak,
g) Bakanlık tarafından ilgili mevzuat ve şartname çerçevesinde verilen diğer görevler

ile talimatları yerine getirmek,
zorundadır.
Meydana gelen zararlardan sorumluluk
MADDE 31 – (1) Lisans sahibi ve depo işleticisi, lisans kapsamındaki hizmetlerin ye-

rine getirilmesi sırasında doğan zararlardan müteselsilen sorumludur.
(2) Depoda bulunan mallarda bir hasarın meydana gelmesi durumunda, depo işleticisi

bu durumu ve tahmini zarar miktarını derhal ilgili icra dairesine bildirir.

ONUNCU BÖLÜM
Özellik Arz Eden Malların Muhafazası, Malların Depoya

Giriş ve Çıkışı

Özellik arz eden malların muhafazası
MADDE 32 – (1) İcra memuru tarafından muhafazasına karar verilen;
a) Değeri süratle düşen şeyler,
b) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden mallar,
c) Her türlü ateşli silah, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz,

nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış
her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan maddeler,

ç) Kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve ya da muhafazası
özel bakım ve tesise lüzum gösteren şeyler,

d) Kötü koku yayan mallar,
e) Canlı hayvanlar
muhafazaları için yeterli altyapıya sahip en yakın lisanslı yediemin deposuna teslim

edilir. Bunun mümkün olmaması halinde, icra memuru tarafından alacaklının göstereceği ge-
rekli nitelikleri haiz yerlere teslimine de karar verilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre haczedilen malların muhafazasını talep eden alacaklı, icra me-
muru tarafından belirlenen satış giderlerini de peşin olarak yatırmak zorundadır.

(3) Birinci fıkraya göre muhafazasına karar verilen mallar, icra dairesi tarafından en
kısa süre içinde satışa sunulur.

(4) Bu maddede belirtilen malların muhafazası için özel hüküm bulunan hallerde ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
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Malların depoya kabulü
MADDE 33 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar

verilen mallar, depo görevlisi tarafından haciz mahallinde teslim alındıktan sonra giriş makbuzu
düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydı yapılır.

(2) Mallar teslim alınırken mevcut durumunu tam olarak yansıtacak şekilde fotoğrafı
çekilir veya kamera kaydı alınır.

(3) Teslim edilen malın haciz tutanağında yer alan nitelikleri taşıyıp taşımadığı, araç,
makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının eksik
bulunup bulunmadığı, araçların plaka, şasi ve motor numaralarının ruhsat bilgileri ile uyumlu
olup olmadığı kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir. Haciz tutanağı ile
giriş makbuzu arasında çelişki olması halinde haciz tutanağına itibar edilir.

(4) Teslim alınan malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden
ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile dosya numarasını, tarafların ad ve soyadlarını gösteren
barkot veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket eşyaya yapıştırılır.

Kolluk tarafından yakalanan araçların depoya kabulü
MADDE 34 – (1) İcra daireleri tarafından kayıtlarına haciz şerhi konulup kolluk bi-

rimleri tarafından yakalanan araçlar, aracı yakalayan kolluk görevlisinin talebi üzerine icra dai-
resi adına depo görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak depoya götürülür.

(2) Yakalanan araçlar kolluk görevlisi tarafından depo görevlisine teslim edilirken aracın
tüm özellikleri ve eksik parçasının olup olmadığı tutanak ile tespit edilerek bu tutanağın bir
sureti icra dairesine teslim edilir.

(3) Teslim alınan araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygu-
lanır.

(4) Yakalanan aracı teslim alan yediemin deposu bu durumu en geç teslimatı takip eden
ilk iş günü mesai bitimine kadar yetki alanında hizmet verdiği icra dairesine bildirir.

İcra ve iflâs dairesi tarafından yapılacak işler
MADDE 35 – (1) İcra ve iflâs daireleri, lisans kapsamında kalan hizmetleri kendi yetki

alanında bulunan lisanslı yediemin deposundan talep etmek zorundadır. Bu hizmetlere ait mas-
raflar takip giderlerinden sayılır ve icra dairesi tarafından alacaklıdan peşin alınan avanstan
karşılanır.

Haczin takibi
MADDE 36 – (1) Haciz tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan mallar üzerindeki

haczin devam edip etmediği depo işleticisi tarafından en fazla üç ay aralıkla takip edilir.
(2) Hukuken muhafazasına gerek kalmayan malın teslim alınması, teslim alınmayan

mallar hakkında ise Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için
depo işleticisi tarafından icra dairesinden talepte bulunulur.

Malların depodan çıkışı
MADDE 37 – (1) Depolarda muhafaza edilen mal, ilgili icra dairesi veya adli birimin

yazılı talimatı ya da kararı olmadıkça depodan çıkarılamaz.
(2) Yazıda veya kararda belirtilen şahsın kimliği tam olarak tespit edildikten ve malın

giriş makbuzundaki nitelik ve vasıfları taşıdığı belirlendikten sonra çıkış makbuzu düzenlenmek
suretiyle mal teslim edilir. Çıkış makbuzunun bir sureti icra dairesine gönderilir.

(3) Muhafaza altına alınan malın icra dairesi tarafından bizzat teslimi gereken hallerde
teslimat, icra memuru tarafından yerine getirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifesi

Lisans kapsamında kalan hizmetlerle ilgili ücret tarifesi
MADDE 38 – (1) Lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücret, Ücret Tespit

Komisyonunun teklifi de değerlendirilmek suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.
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(2) Ücret tarifesi her yılın Aralık ayında belirlenerek Resmî Gazete’de ilan edilir ve 1 Ocak
tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

(3) Muhafaza altına alınan eşyalar yönünden ödenecek ücret hesaplanırken malın de-
poda fiili olarak kaldığı tarihlerde yürürlükte olan ücret tarifeleri dikkate alınır. Lisans kapsa-
mında kalan hizmetlerin yerine getirilmesine karar veren icra ve iflâs dairesi, Bakanlık tara-
fından belirlenen ücret tarifesine uymak zorundadır.

(4) Bakanlık, ülke genelinde tek bir ücret tarifesi belirleyebileceği gibi bölgesel olarak
da ücret tarifesi belirleyebilir.

(5) Adli merciler tarafından depoya teslim edilen diğer mallar hakkında da bu maddede
belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

Ücretin ödenmesi
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan ücrete hak kazanan

depo işleticisi, fatura ibraz etmek suretiyle ücretin ödenmesini talep edebilir.
(2) İcra ve iflâs daireleri tarafından depo işletmesine yapılacak olan ödemeler, işletme

tarafından bildirilen banka hesabına aktarılmak suretiyle yerine getirilir.
(3) İcra ve iflâs daireleri tarafından ücret tarifesine göre hesaplanıp bildirilen ücretin

depo işletmesi tarafından doğrudan tahsil edilmesi halinde düzenlenen faturanın bir örneği,
dosyasına konulmak üzere icra dairesine gönderilir.

(4) Depo işleticisi, icra ve iflâs dairelerinin belirlediği ücret dışında taraflardan ek bir
ücret talep edemez.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Teminat ve Sigorta

Lisans ve depo teminatı
MADDE 40 – (1) İhaleyi kazanandan lisans bedelinin yüzde beşi ve her halde değeri

10.000 Türk Lirasından aşağı olmamak üzere lisans teminatı alınır.
(2) İşletme belgesi almak üzere başvuran lisans sahibi veya alt işleticilerden deponun

açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına değeri elli Türk Lirasından beş yüz
Türk Lirasına kadar depo teminatı alınır. Teminat miktarı belirlenirken bin metrekarenin üze-
rindeki depo alanları dikkate alınmaz. Lisans sahibinden birinci fıkraya göre alınan teminat,
lisans sahibinin bizzat açacağı depo için alınması gereken teminatı karşılıyorsa ayrıca depo te-
minatı alınmaz. Eksik kalması halinde ise tamamlattırılır.

(3) Bakanlık, lisans teminatı için birinci fıkradaki, depo teminatı için ikinci fıkradaki
sınırlara uymak kaydıyla teminat miktarları belirleyebilir.

(4) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Türkiye’de yerleşik bankalar veya katılım bankaları tarafından verilip Bakanlık adına

ve lehine düzenlenen, vazgeçilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız teminat mek-
tupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler

kabul edilir.
(5) Nakit olarak gösterilen teminatlar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün vez-

nesine veya banka hesabına yatırılır. Diğer teminatlar ise Komisyon tarafından alınıp ihalenin
kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci tek-
lif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

(6) Lisans kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen zararlar
lisans teminatı veya depo teminatından karşılanır.

(7) Teminatların yenilenmesi veya tamamlanması işlemleri, Bakanlık tarafından yapı-
lacak tebliğden itibaren bir ay içinde yerine getirilir.
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(8) Lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda, lisans sahibinin veya depo işle-
ticisinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk ya da yükümlülüğün bulunmadığı Bakanlık
tarafından tespit edilmedikçe teminatlar iade olunmaz.

(9) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu lisans ve depo teminatından
muaftır.

Sigorta
MADDE 41 – (1) Depo işleticisi, teslim aldığı mallar için muhtemel rizikolara karşı

depoyu sigorta yaptırmak zorundadır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Depoların Denetimi

Depoların denetimi
MADDE 42 – (1) Bakanlık depoları görevlendireceği personeli eliyle her zaman de-

netleyebilir. Denetim sırasında teknik konularda bilirkişi yardımından faydalanılabilir.
(2) Lisans sahibi, alt işleticilere ait depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri

muhafaza edip etmediği, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini yıl içinde en az bir kez denetle-
yerek düzenleyeceği raporu Bakanlığa bildirir.

(3) Depo yöneticisi ve personeli denetim amacıyla gelenlerin işletme ve tesislere gir-
mesine engel olmamak; depoda bulunan veya bulunması gereken her çeşit mal ve eşya ile sair
varlıkları, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterlerini göstermek, bunların incelen-
mesine yardımcı olmak, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve diğer
her türlü yardımı yapmak zorundadır.

(4) Denetim sırasında, denetim görevlileri gecikmesinde sakınca görülen durumlarda,
hatalı işlemlerin önlenmesi ve eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak denetim, lisans ve şartname kapsamında kalan tüm hiz-
metleri kapsar.

(6) Denetim raporlarının bir örneği depoda muhafaza edilir, bir örneği ise Bakanlığa
gönderilir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansın ve İşletme Belgesinin İptali, İşletme Faaliyetlerinin Durdurulması,

Faaliyetin Durdurulması, Lisans ve İşletme Belgesinin İptali
Halinde Yapılacak İşlemler

Lisansın iptali
MADDE 43 – (1) Lisans sahibinin;
a) Bu Yönetmelikteki şartları taşıyan gerçek kişi mirasçısı bulunmaksızın ölümü,
b) İflâsı veya tüzel kişiliğinin son bulması,
c) Bakanlıkça yapılan ihtara rağmen ilgili mevzuat ve şartnamedeki yükümlülükleri ye-

rine getirmemesi
hallerinde Bakanlık tarafından lisansın iptaline karar verilir.
(2) Lisans sahibinin bu Yönetmelikte düzenlenen başvuru şartlarını taşımadığının veya

bu şartları sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından lisansın iptaline
karar verilebilir.

(3) Lisansın iptali halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden lisans ihalesi ya-
pılır.

İşletme faaliyetlerinin durdurulması
MADDE 44 – (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda bu Yönetmelik ya da

şartnameye aykırılığın belirlenmesi durumunda Bakanlık tarafından fiilin önem ve mahiyetine
göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veyahut bir kısmı durdurulabilir.
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(2) Depo işleticisine eksiklikleri gidermesi için iki haftadan az olmamak üzere süre ve-
rilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da giderilmemesi halinde işletme belgesi
iptal edilir.

İşletme belgesinin iptali
MADDE 45 – (1) Lisansın iptali veya depo işletmesinin ilgili mevzuat veya şartname-

deki yükümlülükleri yerine getirmemesi veyahut depo sahibi tüzel kişinin iflâsı ile tüzel kişi-
liğin son bulması hallerinde Bakanlık tarafından işletme belgesinin iptaline karar verilir.

(2) İşletme belgesi sahibinin bu Yönetmelikte düzenlenen başvuru şartlarını taşımadı-
ğının veya bu şartları sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından işletme
belgesinin iptaline karar verilebilir.

Faaliyetin durdurulması ve lisans veya işletme belgesinin iptali halinde yapılacak
işlemler

MADDE 46 – (1) Lisansın iptal edilmesi halinde lisans sahibinin hak ve yükümlülük-
lerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından mahkemeden kayyum tayini istenir. Mahke-
mece tayin edilen kayyum, yeni bir lisans ihalesi yapılıp depo açılıncaya kadar görevine devam
eder. Kayyum tayin edilinceye kadar lisans kapsamındaki hizmetlere mevcut depo işleticisi ta-
rafından devam olunur.

(2) İşletme faaliyetinin durdurulması veya işletme belgesinin, lisansın iptali dışında bir
nedenle iptal edilmesi halinde lisans kapsamındaki hizmetler lisans sahibinin gözetim ve de-
netimi altında yerine getirilir.

(3) Lisans veya işletme belgesinin iptali ile işletmenin faaliyetinin durdurulmasına dair
yapılan işlemler Bakanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve icra ve iflas dairesi ile
lisans ve işletme belgesi sahiplerine bildirilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılması gereken zorunlu giderler Bakanlık tarafından uy-
gun görülmesi halinde lisans veya depo teminatından karşılanır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar

Kayıtların tutulması
MADDE 47 – (1) Depolarda, malî mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dı-

şında bu Yönetmelikte ve şartnamede belirlenen şekilde kayıtların tutulması, makbuz ve kar-
tonların kullanılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama,
saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü
işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP’ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda
işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP’a aktarılır.

(3) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlığın belirleyeceği
esaslar çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.

Makbuzlar ve tutulacak kayıtlar
MADDE 48 – (1) Depolarda giriş makbuzu ve çıkış makbuzu düzenlenir.
(2) Depolarda; depo emanet, gelen ve giden evrak ile zimmet kayıtlar ile gereken diğer

kayıtların tutulması zorunludur.
Giriş makbuzu
MADDE 49 – (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek giriş

makbuzu;
a) Sıra numarası,
b) Malı teslim eden icra dairesi adı ve dosya numarası,
c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı,
ç) Malın cinsi,
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d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı,
e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası,
gibi hususları ihtiva eder.
(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP aracılığıyla icra dosyasına gön-

derilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır.
Çıkış makbuzu
MADDE 50 – (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çı-

kış makbuzu, giriş makbuzundakilerle paralel bilgileri içerir.
(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir

örneği UYAP aracılığıyla icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda
saklanır.

Depo emanet kaydı
MADDE 51 – (1) Depo emanet kaydı, depoda muhafaza edilmek üzere teslim edilen

mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Depo emanet kaydı; sıra numarası, icra dairesi esas numarası, alacaklı ve borçlunun

adı, soyadı, unvanı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası
veya MERSİS numarası, adresleri, giriş ve çıkışta malı teslim eden veya teslim alanın adı so-
yadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası,
malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, ha-
ciz tarihi, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi ile alınan ücret gibi bilgileri içerir.

Gelen ve giden evrak kaydı
MADDE 52 – (1) Gelen ve giden evrak kaydı, depoya gelen ve giden evraka ilişkin

bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Gelen ve giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen

veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi ile evrakın konusu gibi bilgileri içerir.
Zimmet kaydı
MADDE 53 – (1) Zimmet kaydı, depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği

kayıttır.
(2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih gibi

bilgiler ile evrakı alanın adı, soyadı ve imzasını içerir.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun evrakı alana imzalatıl-

dıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.
Kartonlar
MADDE 54 – (1) Depoda;
a) Giriş makbuzu kartonu,
b) Çıkış makbuzu kartonu,
c) Gelen evrak kartonu,
ç) Giden evrak kartonu,
d) Denetim kartonu,
e) Sigorta ve tazminatlar kartonu,
tutulur.

ONALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Malların yeni depo işletmesine devredilmesi
MADDE 55 – (1) Lisansın iptali, işletme belgesinin iptali veya lisans süresinin sona

ermesi hallerinde mevcut depolarda bulunan mallar yeni açılacak depo işletmesi tarafından
teslim alınır. Teslim alınan mallar ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki hü-
kümler uygulanır.
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(2) Malların yeni depoya nakliyesi ile ilgili tüm masraflar yeni depo işletmesi tarafından
karşılanır.

(3) Lisans ve işletme sahibinin yükümlülükleri, mevcut depodaki malların yeni depo
işletmesi tarafından teslim alınmasına kadar devam eder.

(4) Teslim işlemi tamamlanıp önceki depo işletmesinin sorumluluğunun kalmadığı tes-
pit edilmedikçe lisans ve depo teminatı iade edilmez.

Tebligat usulü
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebliğlerde 7201 sayılı Tebligat Ka-

nunu hükümleri uygulanır.
Mevcut depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar mevcut

depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine, önceki Yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde
devam olunur.

(2) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçtikten sonra mevcut depolarda bulunan ve
hukuken muhafazası gereken mallar, mevcut depo sahibinin talebi halinde icra dairesinin kararı
üzerine mevcut deponun bulunduğu yerdeki lisanslı yediemin deposu tarafından teslim alınır.
Bunun için yapılan nakliye masrafları muhafaza avansından karşılanır. Teslim tarihine kadar
tahakkuk eden yediemin ücreti icra dairesi tarafından mevcut depo sahibine muhafaza avan-
sından peşin olarak ödenir.

(3) Mevcut ücret tarifesine göre tahakkuk eden yediemin depo ücretini ve bu Yönet-
melik hükümlerine göre hesaplanacak lisanslı yediemin depo ücretini avans olarak icra daire-
sine yatıran taraflar, ikinci fıkra kapsamında kalan malların lisanslı yediemin deposuna teslimini
talep edebilir.

(4) Bu madde gereğince lisanslı yediemin depolarına teslim edilecek mallar için bu Yö-
netmeliğin 33 üncü maddesindeki işlemler yerine getirilir. Düzenlenecek tutanaklar icra me-
muru, mevcut depo sahibi ve lisanslı yediemin deposu yetkilisi tarafından imzalanır.

Depo kayıtlarının UYAP’ta tutulmasına ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Depoların UYAP’la uyum ve işbirliği sağlanıncaya kadar

elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya devam
olunur.

Ücret tarifelerine ve Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ücret Tespit Komisyonunun lisans ihalesinden önce oluştu-

rulması halinde, lisans sahipleri arasından belirlenecek temsilciler Komisyonda üye olarak yer
almaz.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca 2014 yılı için çıkarılacak ücret tarifesi Resmî Gazete’de
ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen mallarla ilgili olarak Bakanlık tarafın-
dan ayrı bir ücret tarifesi belirlenebilir. Bu durumda söz konusu ücret tarifesi Resmî Gazete’de
ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mah-

cuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin
63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bu sürenin hesabında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükmü esas alınır, ancak Daire ve Kurul Başkanları, Genel Sekreter, 1. Hukuk Müşaviri, Ankara
Radyosu Müdürü ve Kanal Koordinatörü kadrolarına atanacaklar için televizyon, radyo, ha-
berleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, ma-
liye, sanat veya kültür alanında geçen hizmet sürelerinin tamamı hesaba katılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 31 – (1) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ve Dönem Ağırlıklı Not
Ortalaması (DANO) tek harfli notlar hariç, her dersten alınan notun o dersin AKTS kredisi ile
çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bö-
lünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak
gösterilir. GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu tüm derslerin en
son notları, DANO ise öğrencinin o dönem almış olduğu tüm derslerden aldığı notlar dikkate
alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. 

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin aldığı tüm dersler dikkate alınarak hesap-
lanır. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2009 27186
2- 23/7/2009 27297
3- 5/3/2010 27512
4- 7/9/2010 27695
5- 6/5/2011 27926
6- 21/12/2012 28504
7- 4/7/2013 28697
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(3) 2013-2014 öğretim yılından önce kaydolmuş öğrencilerin GANO’su, 2013-2014
öğretim yılından önce alınıp başarılmış derslerin GANO’ya katkılarının önceki yönetmelik
uyarınca dikkate alınmasıyla hesaplanır.

(4) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlarda akademik orta-
lama hesaplaması, birimce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü Senato kararı ile
belirlenir.”

“(3) AKTS’ye göre beş yıllık öğretim programları en az 300 AKTS, dört yıllık öğretim
programları en az 240 AKTS ve iki yıllık öğretim programları ise en az 120 AKTS kredisi ola-
rak planlanır. Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam
kredinin en az % 20’si olacak şekilde düzenlenir. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplana-
cağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Her öğrenci için Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre akademik danışman
görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ilk kayıt yaptıran öğrencilerin, birinci yarıyıla ait ders kayıt işlemleri
doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bütünleme sınavı; yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen
tarih aralığında yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Notlar; öğretim elemanı tarafından ilan edilir, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim edildiği anda kesinleşir. Sınavların bitimini izleyen ilk iki gün içerisinde harf notları ile
ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Harf notu ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra,
ders raporları dersi veren öğretim elemanı tarafından iki suret olarak listelenir ve imzalanır.
İmzalı listelerin bir nüshası bölüm başkanlığında, diğer nüshası da Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığında muhafaza edilir. Akademik takvimde harf notlarının ilan edilmesinden sonra notlar
ile ilgili yapılan değişiklikler, daha önce yapılmış olan istatistiklere yansıtılmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2013 28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/2/2014 28923
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) (M) harf notu; diğer üniversitelerin yaz okullarında alınarak başarılı olunan dersler
ile ÖSYM puanı ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği
ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi
bir maddi hata tespit etmesi halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının dersin bağlı bulun-
duğu bölüm başkanlığına başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Kararın, bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna ka-
dar alınması gerekir. Karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kop-
yaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencilerin o sınavının başarı notu sıfır olarak
değerlendirilir. Karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz dönemi öğretim süresi, yaz dönemi genel sınav süresi hariç beş haftadır. Genel
sınavlar bu süre sonunda akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Ara sınavlar beş
haftalık ders süresi içerisinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptır-
ması şartı aranır. Ancak dersi veren öğretim elemanının teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile
en az yirmi beş öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerde açılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/5/2013 28662
2- 26/1/2014 28894

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/5/2013 28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/8/2013 28742
2- 26/1/2014 28894
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ SİYASAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜSİAMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faali-
yetlerine, organlarına, yönetimine ve  çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezinin (DÜSİAMER) amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve
çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
b) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez (DÜSİAMER): Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası konularda siyasî, ekonomik,

kültürel, sosyal ve hukukî nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt
dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluştu-
rulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası alanda siyasal çalışmalar yapmak ve ilgili organizasyonlarla

işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak.
b) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve yapılacak

çalışmaları özendirmek.
c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini

yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve ka-
muoyuna aktarmak.

ç) İstekte bulunan resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti
vermek.
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d) Kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler
düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

e) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları
düzenlemek.

f) Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüd çalışmaları yapmak.
g) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Proje Grupları,

Yayın Kurulu ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ay-
rılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da
bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere
birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alı-

nan kararları uygulamak.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonun-

da, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenme-
sinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre
yardımcı olmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer altı üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde
boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi
üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim
sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu
kişiler oy kullanamaz.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından,

Rektörce seçilecek Müdür adaylarını belirlemek.
b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını ha-

zırlamak.
c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını

görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.
ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ka-

rarlar almak.
d) Müdürün gündeme getireceği konular hakkında karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni gö-

rüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim
Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri;
sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum
veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu,
Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar
oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar

doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile enerji araştırmaları, inceleme,
planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında görev yapmak üzere proje grupları kurula-
bilir. Bu gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

Yayın Kurulu
MADDE 13 – (1) Merkezin yayın faaliyetlerini yürütmek üzere, Üniversite öğretim

üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği en fazla 9 asil ve 3
yedek üyeden oluşan bir Yayın Kurulu oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU VE AFRİKA ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma

ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla

işbirliği içinde, Orta Doğu ve Afrika ile ilgili, bölgesel işbirliği ve güvenlik başta olmak üzere
ilgili konularda araştırmalar yapmak, bölgeyi iktisadi, siyasi, sosyal yönleriyle bilimsel olarak
incelemek, ulusal ve uluslararası ticari, sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bölge hakkında bilgi
ve görüş alışverişini sağlamak, Orta Doğu ve Afrika üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip
etmek ve gelişmeleri izlemek, bu çalışmalarda elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası kamuoyu
ve ilgili kurumlarla paylaşmak, bu bölgeler üzerine politikalar üretmek, küresel yönetişim, eğitim
ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle uluslararası ortaklıklar ile kamu kuruluşları, sivil toplum
örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaş-

mak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uluslararası işbirliğinin öne çıktığı projeler geliştirmek.
b) Başta uluslararası ilişkiler bölümü olmak üzere, Üniversitenin ilgili birimleriyle ve

bu birimlerin birbirleriyle olan iletişim ve işbirliğini artırmak.
c) Türkiye’deki diğer üniversitelerin ilgili merkezleri ve birimleriyle işbirliğini gelişti-

rerek, ortak araştırma projeleri hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlenmek.
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ç) Merkezin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili çalışmalar yürüten profesyoneller, lisans
ve lisans üstü öğrencileri ve uzmanlara yönelik seminerler düzenlemek, araştırma projeleri yü-
rütmek.

d) Merkezin uluslararası görünürlüğünü ve itibarını arttırmak amacıyla, uluslararası
alanda benzer faaliyetlerde bulunan araştırma merkezleri, üniversiteler veya ilgili kuruluşlarla
işbirliği içerisinde araştırmalar yapmak, konferans ve toplantılar düzenlemek.

e) Merkezin ve Üniversitenin mali ve idari kapasitesine katkı sağlayacak projeler ge-
liştirmek ve ortaklıklar tesis etmek.

f) Merkez tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerin çıktılarının yer aldığı yayımlar
yapmak.

g) Merkezin yaptığı faaliyetlerin ve sonuçlandırılan araştırmaların ilgili kuruluşlar
ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak çeşitli halkla ilişkiler ve medya faaliyetlerini dü-
zenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin

aylıklı öğretim üyeleri veya istekleri halinde Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, ko-
nusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdürün görevi, altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durum-
larda sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde, çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı
olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektörün onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve

gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, programı ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sun-

mak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.
f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez toplanır ve Müdür ta-
rafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının hazırlanması için gerekli kararları almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda ha-
zırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlen-
direrek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, inceleme, yayım, etkinlik, danışmanlık ve proje
başvurularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-
lışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin enstitü müdürleri, fakülte dekanları,

meslek yüksekokulu müdürleri ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri
ile Müdürün önerisi üzerine akademik personel ve istekleri halinde Merkez çalışmalarına kat-
kıda bulunabilecek özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri
arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör
tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye ni-
teliğinde görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konu-
larda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını,
eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış olan ve halen yürütülen çalışmalar hakkında gö-
rüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir

Has Üniversitesi Orta-Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Zirve Üniversitesinden:
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi tarafından yapılacak mal

ve hizmet alımı, kiralama ve inşaat işlerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Zirve Üniversitesi tarafından yerine getirilecek alım, satım, hizmet,

yapım, kira, taşıma ve benzeri mal ve hizmet satın almaya ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Genel Sekreter: Zirve Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Müdür ve müdürlükler: Zirve Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki idari müdür ve

müdürlükleri,
ç) Mütevelli Heyeti: Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,
e) Satın alma Komisyonu: Zirve Üniversitesi satın alma ve ihale komisyonunu,
f) Üniversite: Zirve Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma Usulleri

Mütevelli Heyet
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işleri yaptırma, satın alma kararlarını ona-

ma ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi (ita amiri) sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetki-
sini uygun gördüğü ölçüde ve sürede bir Mütevelli Heyet üyesine, Rektöre, Genel Sekretere
veya satın alma yetkilisine devredebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Başkanın onayı alınarak
yerine getirilebilir.

(3) Bütçe dışı harcamalar başkanın onayı ile yapılabilir.
Komisyonlar
MADDE 5 – (1) Satın alma Komisyonu; Üniversitenin Satın alma Komisyonu Müte-

velli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilir. Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya
uzman kişiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir.

(2) Muayene ve kabul komisyonu; satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin ge-
çici ve kesin kabullerini yapmak üzere en az biri o işle ilgili olmak kaydıyla ve ilgili birimden
de bir kişi olmak üzere en az iki kişiden oluşur. Fatura, irsaliye ve/veya tutanakla mal veya
hizmet teslim alınır.

(3) Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Muhalif kalan üye itiraz gerekçesini karara yazmak zorundadır.
Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih
yapılarak verilir.

Satın alma işlemleri
MADDE 6 – (1) Satın alma işlemlerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,
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c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü (teknik
şartname) ve miktarı,

ç) Teklif veren firma/firmaların isimleri, tekliflerindeki birim fiyatlar ve toplam tutarlar,
d) Satın alma Komisyonu kararı.
Satın alma esasları
MADDE 7 – (1) Her satın alma işleminde Üniversite menfaatleri göz önünde bulun-

durulmak suretiyle, en makul ve en kaliteli ürünü/hizmeti tedarik eden firma/firmalardan teklif
alınır.

(2) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda, ilk elden ve piyasa rekabet şartları
gözetilerek yapılması gerekir.

(3) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en
uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun
teklifte bulunma gibi koşullar tercihte göz önünde tutulur.

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-
munda satınalma, doğrudan pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usul-
lerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satınalma
işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımın-
dan, yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmaksızın devam ettirilebilir, bu ilave işler ve satın
almalar için yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendiri-
lerek gerçekleştirilir.

(6) Satın alma Komisyonu bütçesi onaylanan satın almaları yapar.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler

ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihale-
lerine girmekten men edilmiş olanlar.

Satın alma usulleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki alımlarda duruma göre aşa-

ğıdaki satın alma usullerinden herhangi biri uygulanabilir;
a) Doğrudan temin usulü: Bu satın alma usulünde satın alma komisyonları, istekli veya

isteklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks, elden veya mektup yoluyla
temin eder. Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.

b) Pazarlık usulü: Bu satın alma usulünde belirlenen işlerin niteliklerine, özelliklerine
ve gereklerine göre belirlenen mal ve hizmet için istekli/isteklilerden elektronik posta, faks,
elden veya mektup yoluyla teklif alınır. Aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya
kiralama şartları bedel üzerinde pazarlık yapılarak satın alma sonuçlandırılır.

c) Açık teklif usulü: Bu Yönetmelik hükümlerine göre doğrudan temin veya pazarlık
usulü ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği
hallerde satınalma komisyonu tarafından uygulanan usuldür. Açık teklif usulünün uygulandığı
hallerde ilgili birim tarafından idari şartname hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler

Satın alma talepleri
MADDE 10 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak Üniversite Satın Alma Müdürlüğüne gönderirler. Toplanan
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tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok sevi-
yeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü de yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi bi-
rimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istene-
bilir. Tamamlanan talepler için; Üniversite Satın Alma Müdürlüğünce, belirlenen şekilde ve
yetki limitleri dâhilinde satın alma işlemi başlatılır.

Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 11 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, gerekçesi belirtilerek Rektör

ve Genel Sekreterin bilgisi dâhilinde Üniversite Satın Alma Müdürlüğünce doğrudan alım usulü
ile gerçekleştirilebilir ya da 9 uncu madde de belirtilen alım usullerinden herhangi biri uygu-
lanır.

(2) Üniversitede meydana gelen/gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde mad-
di-manevi zarar doğurabileceği veya öğretimi aksatabilecek satın alma usullerinin uygulanma-
sının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

Toplu satın alma işlemleri
MADDE 12 – (1) Toplu satın alma esastır, alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde

haftalık veya aylık olarak toplu satın alma kararlarına da bağlanabilir. Bu işlemler Üniversite
Satın Alma Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Satınalma talep/istek formunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 13 – (1) Satın alma talep/ istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin talep sisteminden/istek formundan talepte bulunması,
b) Tarih,
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
ç) Satın alma talebinin gerekçesi,
d) Gerekli görülecek diğer hususlar.
Satın alma komisyonunun kararını gerektirmeyen işler
MADDE 14 – (1) Akademik ve idari personel hizmetlerinin (günlük ihtiyaç ve her türlü

sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi, olağan hizmetler, küçük donanım
ve yazılımların satın alınması) temini sözleşmeyle bağlanan firmalardan yapılan alımlar, satın
alma kararı olmaksızın ihtiyaç sahibi birimlerin talebi, Genel Sekreterin bilgisi ve Üniversite
Satın Alma Müdürünün onayı ile doğrudan gerçekleştirilebilir.

(2) Mütevelli Heyeti her bütçe dönemi başında Rektör ve Genel Sekreterin onaylamaya
yetkili olduğu limitleri belirler. Bu limitler dahilinde yapılacak satın almalarda komisyon kararı
aranmaz.

(3) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya
akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde
öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal ve benzeri
faaliyetlerle ilgili satın almalarda satınalma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Üniversite
Satın Alma/Mali İşler Müdürlüklerinden herhangi birisinin bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

(4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif hakla-
rının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Rektörlük ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 18/11/2011 tarihli ve 28116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve

Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/28

İşyeri : TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Atatürk Havalimanı Dışhatlar Terminal

Yeşilköy/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Güvenlik İş Sendikası

İnceleme : TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde Bakanlı-

ğımızca yapılan incelemede; işyerinin faaliyetinin tamamen güvenlik işi ve işyerinin havalimanı

dışında ve İstanbul ili sınırları içerisinde de birden çok işyerinde faaliyetinin bulunduğu,

Akçaburgaz Mah. 361 .Sk. No:5 Esenyurt/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren BTA

Unlu Mamüller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hiz. San. Tic. A. Ş., Atatürk Ha-

valimanı B Kapısı Yanı Bakırköy/İSTANBUL, Bağcılar Mah. Yalçın Koreş Cd. Fidan Sk. No:3

Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL, Şerif Ali Mah. Turcan Cad. Kızkalesi Sok. No:18 Ümraniye/

İSTANBUL ve Eski Hadımköy Cumhuriyet Mah. 561. Sk. No:2 Büyükçekmece/İSTANBUL

adreslerinde faaliyet gösteren DHL World Wıde Express Taş. Tic. A. Ş., Atatürk Havalimanı

Özel Hangarlar Bölgesi Küçükçekmece/İSTANBUL ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Han-

gar Bölgesi Pendik/İSTANBUL adreslerinde faaliyet gösteren LSG SKY Chefs Havacılık Hiz-

metleri A.Ş., Güneşli Koçman Cad. No:42/A Bağcılar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren

Retaj Hotel’s And Hospıtalıty Otelcilik Tic. Ltd. Şti., Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. Emin

Vakfı Korusu 61/E Beşiktaş/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Sera Yapı Endüstri ve Tic.

A.Ş., Emniyet Evler Mah. Akarsu Cad. No: 12 Kağıthane/İSTANBUL, Muratpaşa Mah. Adnan

Menderes Bul. 422 Pft.2010 Ada Fatih/İSTANBUL ve İskenderpaşa Mah. Ahmediye Cad.

No:14/1 Fatih/İSTANBUL adreslerinde faaliyet gösteren Tay G Otopark Yapım Yatırım ve İşl.

A.Ş. işyerlerinde güvenlik işi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 19

sıra numaralı ‘Savunma ve güvenlik’ işleri işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: TAV Özel Güvenlik Hizrnetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin ni-

teliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 19 sıra numaralı ‘Savunma ve güvenlik’ işleri işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/30
İşyeri : Eti Lojistik Demiryolu Taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği

Vagon Bakım Onarım İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Dilovası O.S.B. 1.Kısım Göksu Cad. No: 18 D-1008 Sk. No: 2 
KOCAELİ 

SGK Sicil No. : 1098426.041-1235045.016-1022530.023
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme : Eti Lojistik Demiryolu Taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği Vagon

Bakım Onarım İmalat San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğe
bağlı Dilovası O.S.B. 1.Kısım Göksu Cad. No: 18 D-1008 Sk. No: 2 KOCAELİ adresinde bu-
lunan işyerinde alt işverenlik sözleşmesi altında liman içinde ve kara terminali sınırları içeri-
sinde, Ata Mah. Sanayi Cad. 2 Gemlik/BURSA adresinde bulunan işyerlerinde konteyner ve
yük taşımacılığı ile Bingöl Karayolu 55. Km. Yarımca Kovancılar/ELAZIĞ adresinde bulunan
işyerinde demiryolu ile vagonlar vasıtasıyla krom taşıma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldıkları tespit
edilmiştir.

Karar: Eti Lojistik Demiryolu Taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği Vagon Bakım Ona-
rım İmalat San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetme-
liğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi ge-
reğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(İHRACAT: 2014/2)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel
Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 7 nci mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütçede yurt içi tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini
geçemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2010 27608

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/1/2011 27814
2- 14/7/2011 27994
3- 3/4/2012 28253
4- 19/2/2013 28564
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN
ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/13)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak;
daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve
üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama
makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak

için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklen-
mesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011

tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-
tekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklen-
mesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye

esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için

gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuruyu,
d) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri

tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan ödeme icmal listelerini,
e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
f) Hibe sözleşmesi: Yatırımcı ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe mü-

dürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluk-
larını düzenleyen sözleşmeyi,

g) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği
verilecek giderler toplamını,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüklerini,
h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin ak-
dinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri
doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve onaylayan birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,
i) Program: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını,
j) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekip-

manları için belirlenen fiyatı,
k) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe

oluşturulacak komisyonu,
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l) Toplam Mal Alım Tutarı: Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı
yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı tutarının toplamını,

m) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama
esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, yatırımcı, tedarikçi ve programın yü-
rütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük
tarafından hazırlanan rehberi,

n) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile
tedarikçi arasında yapılacak akdi,

o) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve bu Tebliğ kapsamında yürü-
tülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen
personel tarafından veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımı için baş-
vuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

p) Tedarikçi: Program kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal
sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;
a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tara-

fından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Banka’ya gönderir.
b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.
c) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
ç) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve ge-

rektiğinde kontrol işlemlerini yapar.
d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarını hazırlar

ve düzenler.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü; Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali,

mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında
sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak ya-
pılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre
gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin
onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç du-
yulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan
yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve
zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında, başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlüğü personelinden oluşturulan il proje yürütme
birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru hazırlama döneminde, yatırımcıların başvurularını hazırlaması konusunda
ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları ince-
leyerek değerlendirir, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olan-
ları onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuracak Yatırımcılarda Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri
MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.
Yatırımların tamamlanma süresi
MADDE 9 – (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin olarak yatırım-

cılar ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin
imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde
yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel
sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla il
proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılarda aranan özellikler ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS)

kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru
yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,
limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmele-
rinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Ger-
çek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri
süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma koo-
peratifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendile-
rine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik
olarak başvuru yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsa-
mında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım ko-
nusunda başvuru yapabilirler. 2012 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış
ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki par-
sellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. 2012 yılından daha
önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alan-
lardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru tekliflerinde, yatırımcılar hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki
katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle
yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Teb-
liğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve
belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2014 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve
Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama
kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe baş-
vurusu yapamazlar.
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(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe
sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(8) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları
ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program Kapsamında Uygulanacak Hibe Desteği Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği oranı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde

belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe
başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında
tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı
olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşı-
lanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi
geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafın-
dan ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir.
Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
Program kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel

sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği
kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları teda-
rikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının
gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım
faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği ödemesi yapılır. Mal alım gider-
leri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması
durumunda sadece mal bedeline hibe desteği ödemesi yapılır.

(5) Aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve kont-
rollerin yapılması şartıyla hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama
sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş
paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, va-
nalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin
başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzen-
lenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama
sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzen-
lenmesi.

(6) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü
olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırıl-
malı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe söz-
leşmesi süresince artırılmaz.
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(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname
şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(9) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı
için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir
şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

Program kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri
MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:
a) Her türlü borç ödemeleri,
b) Faizler,
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
ç) Kur farkı giderleri,
d) Makine ve ekipman kira bedelleri,
e) Nakliye giderleri,
f) Bankacılık giderleri,
g) Denetim giderleri,
ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,
h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
ı) Eğitim giderleri,
i) Üretim tarihi 2013 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri,
j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce faturalanmış giderler,
k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin

Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satınalma giderleri,
l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekip-

man giderleri.
(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma

yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu
açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.
Su Kaynağı Çeşidi “Yerüstü Su Kaynağı” olan başvurular için ilgili kurumdan alınacak “Su
Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”, “Yeraltı Su Kaynağı” olan başvurular için ilgili ku-
rumdan alınacak “Kuyu Ruhsatı” bulunması şarttır ya da bu belgelerin Güncel Uygulama Reh-
berinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir. Sulama kooperatifleri ve sulama bir-
liklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edil-
mesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru sulama kooperatifi veya
sulama birliğinden su kullanma izin belgesi alınması şartıyla yapılabilir. Kişilere ait kuyular
için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği ve-
rilmez. Ancak kiralanan arazi içinde ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazi-
lerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına ruhsatlandırılmış kuyular için yapılan başvu-
rular kabul edilir.

(3) Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı ma-
liyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından
ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı
MADDE 14 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama
Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı ta-
rihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdür-
lüğüne yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilir. Yatırımcılara

14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



başvuru tarihini içeren güncel uygulama rehberinde formatı ve içeriği yer alan teslim alma bel-
gesi verilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü
mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir. Başvuru sahibi statüsüne göre teslim alma belge-
sinde yer alan başvuru belgelerinden herhangi birinin yer almaması halinde başvuru kabul edil-
meyecek ve başvuru dosyası iade edilecektir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konu-

sunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşı-

lacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda
bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.
(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uy-

gulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel
Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları
ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuruların idari yönden incelenmesi
MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tara-

fından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili personel görevlendirilir.
(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin

10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden
inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan
hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından Program kapsamındaki birey-

sel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde
esas alınır. Belirlenen bu listeler başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel
Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve
incelemesinde; yatırımcı tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanın
su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Bu
çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının
alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit
eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun görülen her
yatırım konusu başvurusu için güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru
Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı
MADDE 18 – (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipman alımları

başvurusunun yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı ka-
dar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak
verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma
Bakanlığının belirlemiş olduğu, illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim
değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve iller bazında toplam başvuru sayısı
ve talep edilen hibe miktarı, bütçe imkanları çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından
fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama Rehberinde
formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre
il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
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Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en

fazla 20 günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme
kriterlerine ve ödenek durumuna göre bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazır-
lanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra redde-
dilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek ya-
tırımcı listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin
yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalama-
yan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belir-
lenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe mü-
dürlüğü duyuru panolarında 5 gün süresince yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat
yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi
MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il

müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü du-
yuru panolarında yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü veya
valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe söz-
leşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü
mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya vali-
liğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile başvuru yapan yatırımcılar arasında akdedilir. Hibe
sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan
güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme sonuçlarının ya-
yınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe mü-
dürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün
tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi
imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın
hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fi-
yat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe söz-
leşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü ile ya-
tırımcılar arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi
il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü, bir adedi de yatırımcı tarafından
muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yarar-
landırılmazlar.

(6) Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan
sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya
hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Hibenin nihai tutarı
MADDE 21 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşme-

sinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.
(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz.
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Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine geti-
rilmemesi

MADDE 22 – (1) Yatırımcı, bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi
koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği
ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdür-
lüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü
maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşulla-
rına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl süreyle
bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden
yararlanamaz.

Mal alım usul ve esasları
MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alı-

mını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.
(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve

ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı et-
kilememesi kaydıyla aynı bireysel sulama makine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yü-
rütme birimi onayıyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine
ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fa-
tura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üze-
rinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım
tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden ke-
silen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanına ait ödemeyi yapar, mal
teslim tutanağını düzenleterek alıma ait faturayı kestirir.

Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 24 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme

taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim tuta-
nağını bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde; ayrıca, kendilerine ait
T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı
gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son
gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il mü-
dürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60
gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce
hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl proje yürütme birimi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri başvuru
sahiplerinden aldıktan sonra bireysel sulama makine ve ekipmanları için başvuruya ait parselde
montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını 30 gün içerisinde düzenler. Hibe sözleşmesinde
belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya
alınma söz konusu değildir.
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(4) Mal alımına ilişkin satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin
ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük
tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından im-
zalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal
tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesi icmal tab-
losunun bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza
edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi icmal tablosu,
Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlük Ta-
rımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra
yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata
düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2014 yılı Aralık ayının ilk yedi
günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini
tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri
MADDE 25 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.
(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi

numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.
(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü

tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge
ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadı-
ğına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 26 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama

makine ve ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar
değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda
yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait
talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi
durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, des-

tek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır.
Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uy-
gulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 29 – (1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve
Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014

Karar No : 2014/41

Konu : Kapsam ve Programa Alma

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/1/2014 tarihli ve 241 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. (Eski unvanı ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol

İşletmeleri A.Ş.-TTA)’ye ait iken Kurulumuzun 30/7/2012 tarih, 2012/115 sayılı Kararı ile

Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Siirt ili, Kur-

talan ilçesi, Kıcıman Mahallesinde bulunan ve tapunun 158 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı

58.826 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ve bağımsız bölümler ile birlikte devir

ve tahsisine ilişkin anılan Kararın 5. maddesinin iptal edilerek söz konusu taşınmazın özelleş-

tirme kapsam ve programına alınmasına,

Taşınmazın satış veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gereğine uygun

sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 3 (üç) yıl içinde tamamlanmasına,

Karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014

Karar No : 2014/42

Konu : Maliye Hazinesine ait Aydın-Didim taşınmazının

özelleştirme kapsam ve programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/4/2014  tarih ve 2606 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan

854 ada, 55 parsel numaralı 654,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına

alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine, 

3. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014
Karar No : 2014/43
Konu : Bitlis ilindeki taşınmazların devrinin iptali.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. (eski Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri

A.Ş/TTA/TEKEL)’ye ait iken 4046 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (i) bendine istinaden;
1. Kurulumuzun 22/6/2009 tarihli ve 2009/33 sayılı Kararıyla üzerindeki muhdesat ile

birlikte belediye hizmetlerinde kullanılması kaydıyla bedelsiz olarak Bitlis Belediyesine dev-
redilmesine karar  verilen Bitlis ili,  Merkez ilçesi, Papşin köyünde bulunan ve tapunun;

• 381 parsel no.sunda kayıtlı 4.720 m²
• 428 parsel no.sunda kayıtlı 22.340 m² 
yüzölçümlü taşınmazlara (yeni 101 ada, 6 parsel no.lu, 18.584,95 m² yüzölçümlü ta-

şınmaz) ait anılan Kararın 1’nci maddesinin iptal edilerek bu taşınmazın özelleştirme kapsam
ve programına alınmasına,

2. Kurulumuzun 16/4/2010 tarihli ve 2010/17 sayılı Kararıyla  üzerindeki muhtesat ile
birlikte belediye hizmetlerinde kullanılması kaydıyla bedelsiz olarak Bitlis Belediyesine dev-
redilmesine karar verilen Bitlis ili, Merkez ilçesi, Yam köyünde bulunan ve tapunun  4 parsel
no.sunda kayıtlı 99.690 m² yüzölçümlü taşınmaza ait anılan Kararın iptal edilerek bu taşınmazın
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3. Söz konusu taşınmazların satış veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin
gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 5/2/2018 tarihine kadar tamamlanmasına,
Karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014
Karar No : 2014/44
Konu : TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ Genel Müdürlüğü taşınmazlarının

özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/3/2014 tarih ve 2389 sayılı yazısına istinaden; 
1. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 1/2

oranındaki hissesinin bulunduğu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Virancık Köyü sınırlarında yer alan
ve ekli listede parsel numaraları belirtilen taşınmazlardaki Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Genel Mü-
dürlüğüne ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın varlık satışı
suretiyle gerçekleştirilmesine, 

3. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına
karar verilmiştir. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014
Karar No : 2014/45
Konu : Hazine adına kayıtlı Kocaeli/Başiskele Yeniköy

Mahallesi taşınmazının özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 31/1/2014 tarih, 1021 sayılı yazısına isti-

naden;
1.Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yeniköy Ma-
hallesi, 112 ada, 1 numaralı ve 113 ada 1 numaralı parsellerde bulunan 8.220,88 m2 yüzölçümlü
taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde
belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Hazine adına kayıtlı, Kocaeli/Başiskele Yeniköy Mahallesi taşınmazının; 3.000.000.-
(üçmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.950.000.- (ikimilyondokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle
ikinci teklifi veren Dursun KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Dursun
KAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-
mesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014
Karar No : 2014/46
Konu : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi,

Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii,
782 ada, 1 numaralı parseldeki 16.527,26 m2

yüzölçümlü arsanın özelleştirilmesi
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/1/2014 tarih ve 326 sayılı yazısına isti-

naden;
Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kar-

taltepe mevkii, 782 ada, 1 no.lu parseldeki 16.527,26 m2 yüzölçümlü Prestij Hizmet Alanı
imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çer-
çevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 70.000.000 (Yetmişmilyon) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın
onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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DÜZELTME

6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayım-
lanan, 6/5/2014 tarihli ve 2561 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı, Kurulun 13/5/2014 tarihli
ve 5283 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
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14/5/2014 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Mayıs 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29000 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/2 

Karar No : 2014/11 

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 15/01/2014 tarih ve 2014/2 esas 2014/11 kararı 

ile sanık Ali Köküm’ün CMK'nın 12. maddesi uyarınca mahkememizin yetkisizliğine, İstanbul 

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisine karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen 

sanık Ali Köküm'e kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık 

adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

 7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 

yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabul olup itiraz 

edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 3327 

—— • —— 
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/80 

Karar No : 2013/258 

Özel belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 2013/80 E 2013/258 5 K. Sayılı 

11/04/2013 tarihli ilamı ile Sanık ORHAN GÜRSES'in TCK. 207/1, 61/1, 53/1,c, maddeleri 

gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek 

beyan ile Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş 

olup, Erol ve Seher oğlu, 03/08/1983 doğumlu, Ankara Bala nüfusuna kayıtlı 11731077018 T.C 

kimlik numaralı ORHAN GÜRSES tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı 

kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 

15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3405 
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Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/13 

Karar No : 2013/820 

A) 1 - Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

20/09/2013 tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/5 sayılı maddesi gereğince 5 AY HAPİS VE 80 

TL Adli para cezası, Verilen hapis cezasının TCK 51 GEREĞİNCE ERTELENMESİNE 

TCK 51/3 maddesindeki hüküm karşısından sanığın 1 YIL SÜRE İLE Denetim altında 

alınmasına kararının YOUSUF ALARID, Mohammad Jamıl ve Fatıma oğlu, 26/02/1976 

ALEPPO doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

Tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 20/09/2013 tarihli gerekçeli 

kararın RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi 

veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, 

İlan olunur. 3027 

————— 

Esas No : 2013/14 

Karar No : 2013/449 

A) 1 - Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

04/04/2013 tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1sayılı maddesi gereğince 10AY HAPİS VE 80 

TL Adli para cezası, Verilen hapis cezasının TCK 51 GEREĞİNCE ERTELENMESİNE 

TCK 51/3 maddesindeki hüküm karşısından sanığın 10 AY Süreyle Denetim altında 

alınmasına kararının Tahir MANSUR, Abdurruf ve Suathamet oğlu, 1989 Aleppo Doğl. tüm 

aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

2 - Askeri Yasak Bölgeye girme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 04/04/2013 tarihli ilamı ile TCK.nın 332 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 5271 Sayılı CMK.nın 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLANMASIN GERİ BIRAKILMASI kararının Tahir MANSUR, Abdurruf ve 

Suathamet oğlu, 1989 Aleppo Doğl. tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

Not. Mahkememizin esas sayılı kararının Karkamış Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Seçkin 

AKAR tarafından temyiz edilmiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 04/04/2013 tarihli gerekçeli 

kararın RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi 

veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, 

İlan olunur. 3028 

————— 

Esas No : 2013/19 

Karar No : 2013/744 

5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 11/09/2013tarihli ilamı ile Sanıkların 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS ve 5 GÜN ADLİ PARA 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 51/1-3 maddesi uyarınca Sanıkların 
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Cezasının Ertelenmesine, Karar Tarihinden İtibaren Sanıkların ayrı ayrı Takdiren 1 YIL 6 AY 

SÜRE İLE DENETİM SÜTESİNE TABİ TUTULMASINA kararının YOUSEF ALARID, 

Mohamad jamıl ve Fatıma Oğl. 26/02/1976 Aleppo Doğl ve Mohammad K BANKESLİ, 

Abdulkadir ve Amıra oğlu, 12/02/1987 Aleppo Doğl. aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli 

karar tebliğ edilememiştir. 

Not. Esas sayılı kararımız C. Başsavcısı Atilla AKGÜN kararın Sanıklar lehine bozulması 

talebiyle temyiz etmiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 11/09/2013 tarihli gerekçeli 

kararın RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi 

veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, 

İlan olunur. 3029 

————— 

Esas No : 2013/20 

Karar No : 2013/446 

A) 1 - Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

04/04/2013tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1maddesi gereğince 10 AY HAPİS ve 80 TL 

ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA, 10 AY süreyle 

Denetim, 

2 - Askeri Yasak Bölgeye Girme suçundan TCK.nın 332 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay 

hapis Cezasının Sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaat oluştuğundan HÜKMÜN 

AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKILMASINA, kararıyla cezalandırılan Ali Şeyh RISLEN 

Muhammed ve Fatıma Vaki oğlu, 01/01/1993 ALEPPO Doğl. tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

B) 1 - Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

04/04/2013tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1maddesi gereğince 10 AY HAPİS ve 80 TL 

ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA, 10 AY süreyle 

Denetim 

2 - Askeri Yasak Bölgeye Girme suçundan TCK.nın 332 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay 

hapis Cezasının Sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaat oluştuğundan HÜKMÜN 

AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKILMASINA, kararıyla cezalandırılan 2 Askeri Yasak Bölgeye 

Girme suçundan TCK.nın 332 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis Cezasının Sanığın yeniden suç 

işlemeyeceği kanaat oluştuğundan HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKILMASINA, 

kararıyla cezalandırılan Ali Şeyh RISLEN Muhammed ve Fatıma Vaki oğlu, 01/01/1993 

ALEPPO Doğl. tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir 

Not: Mahkememizin esas sayılı dosyası Karkamış Gümrük Müdürlüğü Vekili Av. Seçkin 

AKAR tarafından temyiz edilmiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 04/04/2013 tarihli gerekçeli 

kararın RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi 

veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, 

İlan olunur. 3030 
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İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/71 

Karar No : 2013/493 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar 

Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 12/11/2013 tarihli ilamı ile 142/1.b.l, 151/1,116/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY 

HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 

2000,-TL. ADLİ PARA, 3000,-TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Salih ve Leyla oğlu, 

10/01/1968 doğumlu, Sakarya, Adapazarı, Sakarya mah/köy nüfusuna kayıtlı İSMAİL PARÇALI 

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden 

itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine 

bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması 

suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz Kurumuna dilekçe 

verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda bulunulması suretiyle, 

Yargıtay ilgili ceza dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre içerisinde temyiz edilmediği 

taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, ilan olunur. 3407 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 109.250,00 TL. arasında değişen; 

20/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL. en çok 

10.925,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kapalı kasa 

kamyonet ve motorsikletten oluşan 15 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni 

Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde adresindeki ihale salonunda 21/05/2014 

tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 

14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4130/1-1 
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MT15000 VE MT30000 TİPİ MOTORLU TREN SETLERİNDE KULLANILAN 

2 KALEM MOTOR HAVA FİLTRESİ ELEMANI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/52000 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 2 Kalem Motor Hava Filtresi Elemanı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 10/06/2014 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3957/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 14,53 TL. ile en çok 17.328,04 TL. arasında değişen; 

21/05/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

1.735,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 67 grup eşya (muhtelif kol saati, klima, 

otomobil tavanı, sunroff, masa, porselen, muhtelif tekstil eşyası, vitrin rafı, püskürtme başlığı, 

spor ayakkabı, okul çantası, eşarp, koruyucu ped, güneş gözlüğü, işçi eldiveni, toz şeker, şeker, 

çay, siyah çay, su pompası, yapıştırıcı, yolluk, seccade, süs halısı, çatapat, muhtelif cep telefonu 

aparatları vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD 

yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 22/05/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0) (432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4014/1-1 
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BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE, RESİRKÜLASYON POMPASI GÖVDESİNDEKİ 

HASARLI KAPLAMALARIN YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde, resirkülasyon pompası gövdesindeki 

hasarlı kaplamaların yenilenmesi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası  : 2014/49642 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191  FAX: 0252 572 5384 

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

d) İhale Dökümanının 

Görülebileceği İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

S. No Adı ve Ölçüsü Birimi Miktarı 

1 
Resirkülasyon pompası salyangozu kauçuk gövde 

astarı (ön) 
Adet 3 

2 
Resirkülasyon pompası salyangozu kauçuk gövde 

astarı (arka) 
Adet 3 

3 
Resirkülasyon pompası salyangozu ayırıcı ara 

bağlantı parçası (doğal kauçuk kaplamalı) 
Adet 3 

 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmeyi müteakip 150 Takvim Günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 02.06.2014 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin 

yatırılacağı Hesap Numarası: Vakıf Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7301 

2545 69. İhale Dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 02.06.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3834/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI HİDROJEN GAZI ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

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

Hidrojen Gazı Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

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

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 14000 m3 

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

c) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihi itibariyle 365 takvim günüdür. 

d) Dos. No : 28 SEAS 14/44       2014/48774 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 30.05.2014 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Personelinin belirlediği noktalar 

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

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

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

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

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

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

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

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

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 30.05.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

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

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./m3). İhale sonucu 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

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

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır.  3960/1-1 
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BANT MAKARALARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Bant makaraları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/50999 

Dosya no  : 1424038 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Bant makaraları (8320 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü Zonguldak 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 26.05.2014 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1 - Bant makarası borusundaki rulman yuvaları ile mildeki rulman yerlerini iş 

sökülmeden aynı anda her iki uçtan işleyebilecek tezgaha, 

4.2.2 - Millerin rulman yatak ve keçe yerlerini iş sökülmeden her iki uçtan taşlayabilecek 

tezgaha, 

4.2.3 - Rulman yataklarını boruya her iki taraftan aynı anda otomatik kaynağı için tezgaha, 

4.2.4 - Boruya takılan rulman yataklarındaki rulman yerleri her iki taraftan ve tezgahtan 

sökülmeden aynı anda kalibre yapacak tezgaha, sahip olacaktır. 

Yukarıda belirtilen tezgahlar isteklinin kendi malı ise bu durum fatura, demirbaş veya 

amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir 

raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

Ortak girişimlerde tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın 

değerlendirilecektir. 

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

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

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

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.05.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3949/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/51247 

Dosya No : 1427030 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  E.H.Yükleyici yedekleri: 2 kalem  

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

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 150 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03. 06. 2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler 

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

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.06.2014 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4011/1-1 
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HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Hızar palası ve zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/51672 

Dosya no  : 1421039 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hızar palası ve zinciri (2 kalem) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.05.2014 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

4. 2.1 - Yetkili satıcı belgesi 

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

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

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

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

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

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.05.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4012/1-1 
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DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Dijital koordinat okuyucu alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/51838 

Dosya No : 1426465 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2   57090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Dijital koordinat okuyucu 3 kalem  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 29.05.2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

5-1 - CE belgesi. 

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4010/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Dönemi ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda toplam 

54.000 ton toz linyit kömürü temini ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Fiyatların uygun bulunmaması durumunda İhaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/51298 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Sorgun-Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 

c) Elektronik Posta Adresi  : yozgatseker@turkseker.gov.tr  

2 - İhale Konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 27.000 Ton 2100-2300 Kcal/Kg. (0,5-18 mm) Toz 

Linyit Kömürü, 

  27.000 Ton 3000-3200 Kcal/Kg (0,5-18 mm) Toz Linyit 

Kömürü olmak üzere Toplam 54.000 Ton Toz Linyit 

Kömürü. 

b) Teslim Yeri  : Yozgat Şeker Fabrikası Kömür Stok Sahası (Vasıta 

Üzerinde)  

c) Teslim Tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren idarece verilecek termin 

programına göre teslimat yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Yozgat Şeker Fabrikası  

b) Tarihi - Saati  : 03.06.2014 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir.  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da 

Esnaf Sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 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 ihalenin 

yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belge (Standart forma uygun belge)  

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans 

mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. İş Ortaklığında, 

Ortaklardan Biri, Birkaçı veya Tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik 

kriteri sağlanabilir. 

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale 

dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale 

konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu 

alım veya ihale dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi ibraz edilecektir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

4.4.1. Kok, Linyit Kömürü ve Maden Kömürü alım veya satımı işleri benzer iş kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir.  

Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi Linyit 

Kömürü alım şartnamesinin 32.2 nci maddesinde belirtilmiştir.  

6 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun-Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT adresinden satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası-Haberleşme 

Servisi adresine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Mezkûr mal alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı 

Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta serbesttir. 3951/1-1 
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2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE  

BAĞLI KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE  

İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2014 / 48772 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Döneminde; Görev 

yerleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri Teknik 

Şartnamede belirtilen 126 adet eleman çalıştırılması 

hizmeti İşidir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası-Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 27.05.2014 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

İhale uhdesinde kalan firma çalıştıracağı elemanların okul durumlarını gösterir mezuniyet 

belgelerini sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 27.05.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

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

Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 3831/1-1 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ İHALE TARİHİ : 28.05.2014 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BOLU İHALE YERİ : KARACASU 

 

DEPOSU EMVALİN CİNSİ 

MİKTARI 
MUH. 

BEDL. 

(TL) 

%3 

TEMİNATI 

(TL) AÇIKLAMA ADET M3.DM3. 

Ş.Y. 

Araştırma 

İbreli Dikili Ağaç - 

(Göknar) 
250 858,197 125,00 3.219,00 63 Nolu Bölme 

Ortakıraç 2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 125,000 340,00 1.280,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. Global 330,000 240,00 2.387,00 2014 Üretimi 

Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. Global 210,000 190,00 1.204,00 2014 Üretimi 

Sultanköy 2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 60,000 335,00 604,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 190,000 230,00 1.318,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. Global 50,000 180,00 272,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. Global 46,000 210,00 291,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 300,000 330,00 2.979,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 265,000 300,00 2.394,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 185,000 270,00 1.503,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 1.645,000 240,00 11.892,00 2014 Üretimi 

Muhtelif 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. Global 465,000 200,00 2.805,00 2014 Üretimi 

Çaydurt 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. Global 20,000 210,00 127,00 2014 Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. Global 375,000 170,00 1.926,00 2014 Üretimi 

Muhtelif Çam Kağıtlık Od. Global 379,000 150,00 1.718,00 2014 Üretimi 

Ortakıraç Gök. Kağıtlık Od. Global 985,000 170,00 5.052,00 2014 Üretimi 

Muhtelif Gök. Kağıtlık Od. Global 345,000 150,00 1.564,00 2014 Üretimi 

TOPLAM 

 

6.833,197   42.535,00   

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 

orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, 

maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-

yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye 

için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka 

Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

2 - İbreli Dikili Ağaçlarda mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin 

kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 12 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili 

süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Dikili Satış 

6877 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ve Ek-5 nolu model özel şartnamedeki şart ve esaslar 

dâhilinde yapılacaktır. 

3 - Dikili Satış İhalesine katılan isteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu 

ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş 
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olmaları şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul 

olunacaktır. İhalenin onaylanmasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde alıcıya tebligatla 

bildirilir. Alıcı 15 gün içinde geçici teminatı kat'i teminata çevirmeye ve aynı anda peşin ya da 

vadeli olarak satışın tamamını yapmaya mecburdur. Dikili olarak emval alan alıcılar aldığı 

emvallerin sahibi ve emvallerin kesme, sürütme, yükleme, nakliyat vs. işlerin işverenidir. Bu 

işlerden dolayı S.G.K’nun ve İş Kanunu'nun ilgili hükümleri ile ilgili vergi mevzuatlarından 

dolayı doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Alıcılar 5531 sayılı Kanunun getirdiği Orman 

Mühendisi çalıştırma yükümlülüğünü kabul ederler. 

4 - Açık arttırmalı satış 28/05/2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda 

yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel 

üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. 

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 60 ±) ihale gününde kesin rakamlar 

üzerinden ihale olunacaktır. 

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, 

bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

7 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde 

yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, 

vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu 

belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

9 - Ş.Y.Araştırma Ormanı Mühendisliği İbreli Dikili Ağaç haricindeki tüm emvaller, FSC 

100% sertifikalıdır. 

TEL: 0374 262 96 60-61    FAX: 0374 262 96 10 

http www.boluobm.ogm.gov.tr 4066/1-1 

—— • —— 
EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname 

Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin 

(a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile İhaleye Konulmuştur. 

2) Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3) İşin tahmin edilen bedeli 11.047.750,00,-TL, geçici teminatı ise 331.432,50,-TL'dir. 

4) İhale 28.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

5) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında 

mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir. (İhale Dosya Bedeli 250,00,-TL’dir). 

6) İsteklilerin teklif mektuplarını 28.05.2014 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Adana 

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında 

vermeleri gerekmektedir. 

7) İhaleye katılabilmek için; 

a. Kanuni ikametgahı olması 

b. Tebligat İçin Adres Beyanı, 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı) 

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmış belge, 
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3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

d. İmza sirküleri vermesi, 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

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, 

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 

sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir) 

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi 

ğ. Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az % 45’e kadar benzer iş yaptığına 

dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti). 

Benzer iş : Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri, 

h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 

ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

yine asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olacaktır) 

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 

j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 

k. İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu 

olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan 

belge (belgenin aslı verilecektir). 

l. İş Araçları Taahhütnamesi 

m. Personel Taahhütnamesi 

n. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri 

o. Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri 

ö. Dosya alındı makbuzu, 

p. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 331.432,50 TL tutarındaki geçici teminata 

ait alındı veya banka teminat mektubu. 

r. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 

8) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4017/1-1 
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TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLCEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait taşınmazın 1 yıl süre ile kiraya verilmesi, kapalı zarfta teklif 

alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

artırma ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır:  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30-275 35 39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu Yerin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Fabrikamıza ait olup, tapuda Tokat İli Turhal 

İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 401 ada,1nolu 

parselde bulunan 4.680,00 m2 yüzölçümündeki arsamızın 

1.164 m2 lik kısmındaki, kurulu bulunan 332 m2 lik 

binanın lokal olarak kullanılması amacıyla bir yıl süre 

ile kiraya verilmesidir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati  : 27/05/2014 Salı günü, Saat 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları; 

İhaleye katılabilmek için; 

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

b) Türkiye’de tebligat için adres bildirmek, 

c) İstenilen teminatı yatırmak, 

d) İstenilen diğer belgeleri vermek mecburidir. 

5 - İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler; 

İhaleye çıkarılan taşınmazın kiralanması ihalesine katılacaklardan istenilen belgeler 

aşağıda belirtilmiştir. 

a) GERÇEK KİŞİLERDEN; 

a1) Teklif Mektubu, 

a2) Teminat Belgesi, 

a3) İmza Sirküleri, 

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, 

a5) İkametgah belgesi, 

a6) Nüfus cüzdanı örneği. 

b) TÜZEL KİŞİLERDEN; 

b1) Teklif mektubu, 

b2) Teminat belgesi, 

b3) İmza Sirküleri, 

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, 

b5) İlgili 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. 
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6 - İhale dokümanı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

adresinde görülebilir ve 118,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 27/05/2014 Salı Günü saat 14:00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Kesin Teminat tutarı ihale bedelinin %6’sı kadar olacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

10 - İhale konusu kiraya verme işi (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç)4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3888/1-1 

—— • —— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Kalite 

ve İşletme Kontrol Analiz Laboratuarı ile Pancar analiz Laboratuarında yapılacak hizmet işleri 

ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır. 

İhale kayıt numarası : 2014/52404 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun - Sivas Karayolu     

5. Km. Sorgun / YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 0 354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Analiz 

Laboratuarı ile Pancar analiz Laboratuarında 

yapılacak olan hizmetler. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi  : İdarece Belirlenecek Tarihte işe Başlanacaktır. 

(Üretim Kampanyası Başlangıcından 5 gün önce) 

d) İşin Süresi : İşe başlanılmasını müteakip Üretim Kampanyası 

süresince (Yaklaşık 3 Ay)  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2014 Perşembe günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletname, 

4.2. İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale 

dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale 

konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu 

alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi ibraz edilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen ihale konusu iş 

veya Her türlü laboratuar hizmetleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/Yozgat adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık 

eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale 

gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4016/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mersin; İskenderun ve 

Çevresi Limanlardan Merkez ve Bölgelere Nakliye Hizmet Alımı” ihale metninin 4. Maddesinin 

(o) bendi “Taşıma işinde kullanılacak  araçlar için En fazla 10 yaşında olmak üzere; en az 15 

(Onbeş) adet treyler, 10 (On) adet kamyon ve 5 adet 30-80 ton arasındaki yükleri taşıyacak 

kapasitedeki lowbedin mülkiyetine ya da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, (Trafik 

Tescil Belgeleri ve noter onaylı kira sözleşmesinin aslı veya ilanın yapıldığı yıl içinde noterce 

onaylanmış fotokopileri veya İhalenin yapılacağı tarihi kapsayan proforma fatura ile birlikte 

noterden taahhütname veya bu özellikte araçların kiralanacak olması durumunda ihalenin istekli 

üzerinde kalması halinde araçların en az 1 yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaklarına dair 

araçların sahibinden alacakları noter onaylı taahhütname verecektir.) şeklinde düzeltilmiştir. 

 4124/1-1 
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AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 72 ADET REVERSE OSMOS 

MEMBRAN KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 72 adet 

Reverse Osmos Membran alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA” 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 HAZİRAN 2014 saat 14:30’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 06 HAZİRAN 2014 saat 16:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4126/1-1 

————— 

ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 14 KALEM 

LABORATUVAR CİHAZI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ve aşağıdaki tabloda 

bulunan 14 kalem laboratuvar cihazı alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA NO MALZEME ADI MARKA VE MODEL MİKTAR 

  1 İnkübatör Soğutmalı Nüve ES 120 1 adet 

  2 Etüv Nüve FN 055 1 adet 

  3 Su Banyosu Nüve BM 30 1adet 

  4 Laminer Kabin Nüve MN 090 1 adet 

  5 Laminer Kabin UV Ön Kapağı Nüve MN 090 UV’li ön kapak 1 adet 

  6 Ph Metre Portatif WTW ph 3110 SET 2 1 adet 

  7 Prop Termometre TFA 30.1018 veya muadili 4 adet 

  8 Hassas Terazi 0-600 gr arası Sartorius CPA623S 1 adet 

  9 Hassas Terazi 0-3200 gr arası Sartorius GPA3202-OCE 1 adet 

10 Reflaktometre Atago RX-5000 ὰ 1 adet 

11 Termoreaktör Merck TR 420 1 adet 

12 Spektrofotometre Pharo 300 1 adet 

13 Türbidimetre Merck 1500 T 1 adet 

14 Hava Örnekleme Cihazı Sartorius MD8 1 adet 

 

2 - Her bir kalem malzeme için ayrı ayrı birim ve toplam fiyat olarak KDV hariç teklif 

verilecektir. Değerlendirme her bir malzeme için ayrı ayrı yapılacaktır. Firmalar teklif ettikleri 

fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
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3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 HAZİRAN 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 06 HAZİRAN 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4128/1-1 

—— • —— 
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (DATA STORAGE) ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılay’ınca veri depolama sistemi (data storage) ile birlikte veri ünitelerinin 

alımı, kurulumu, bakımı, onarımı ve destek hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarfları en geç 11 HAZİRAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12 HAZİRAN 2014 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, faks ve maille yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4127/1-1 
—— • —— 

PREFABRİK KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden: 

1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan Bodrum, İzmir, Adana ve 

Edremit bölgelerinde konuşlanmak üzere 4 adet 105 m² büyüklüğünde prefabrik konteyner alımı 

22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 

vereceklerdir. 

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

İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden temin edebilirler. 

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 4119/1-1 

—— • —— 
LİNYİT VE MADEN (TAŞ) KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 16.000 Ton Linyit/Maden (Taş) Kömürü alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/51346 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Uşak-Ankara Karayolu 5. Km/UŞAK 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 276 2311491 / 0276 2311732  
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c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2014 / 2015 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 16.000 Ton Linyit ve 

Maden Kömürü Alımı.  

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit 10 - 18 mm 4000-4400   7.000 

Linyit 10 - 18 mm 4500-5000   3.000 

Linyit/Maden 

(Taşkömürü) 

10 - 18 mm 5900-6200   6.000 

                                                                                 TOPLAM 16.000 

 

b) Teslim Yer (ler) i  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası kömür stok sahası 

(araç üzerinde).  

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece 

verilecek termin programı dahilinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu  

b) Tarihi - Saati  : 28.05.2014 Çarşamba günü Saat: 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

6 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9.01. İş Deneyim Belgesi; İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl 

içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif 

edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

9.02. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  

a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 
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9.03. Kömür Ocağının; sahibi ve işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan 
belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 

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

11 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 
12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4042/1-1 
—— • —— 

İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL ALIMI 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 

İhale Kayıt No : 2014/51244 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ADANA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 
İhale konusu malın adı ve miktarı : 203.000 Adet İki Parçalı Plastik Dübel Alımı 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 05/06/2014 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL 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. 4131/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 700,00 TL ile en çok 155.543,00 TL arasında değişen; 
22.05.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 70,00 TL, en çok 
15.555,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kullanılmış elektronik eşya, fotokopi 
makinesi, kabin amortisörü, ahşap takoz, nafta, oyun makinesi, dinamo motor, selenyum ve 
muhtelif eşyalar vb. 38 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir / 
İZMİR adresindeki ihale salonunda 23.05.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 
sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz 
ile (0)(232)(274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4142/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Mimarlık ve Yerleşme Kültürünü Geliştirme Araştırma Değerleme Eğitim 

Vakfı (kısa adı GADEV) 

VAKFEDENLER: Celal Gökhan AVCIOĞLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 30/04/2014 tarihinde tavzih edilen İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/03/2014 

tarih ve E. 2014/42, K. 2014/104 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülkemizde, dünyada ve diğer gezegenlerde mimarlık, yapı mühendisliği 

ve yerleşme kültürünü geliştirme araştırma, değerleme ve eğitim konuları ile ilgili bilinç 

oluşturma, yaygınlaştırma, sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal ve tarihsel, 

kültürel, estetik değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri koruma, bu 

değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlama, bu 

amacın gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu kurma, ülke mimarisinin ve sanatsal üretiminin 

yurt dışında tanıtılması, mimarlar arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, 

mimarlığımızın düşünsel yapısını ve yapı sanatının geliştirilmesi için araştırma, eğitim ve 

uygulama konularındaki çalışmaların desteklenmesi, ödüllendirilmesi mimarlık konularında 

alternatif yaklaşımlar (düşünce, yöntem ve yapılar) üreterek ortamı değiştirici katkıda 

bulunulması, mimaride yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için yönlendirici ve seçici çalışmaların 

yapılması kamuoyunun mimarlık ve mimari sanatı hakkında bilgilendirilmesi, mimari yapılarının 

kamuoyuna ulaşması, ülkemizin geçmiş mimarı mirasının korunması ve değerlendirilmesi, 

kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesi, inşa etme sanatı ile ilgili bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde bulunulması sanatçılar ve sanat severler arasındaki dayanışmanın 

güçlendirilmesi ve Türk insanına olanakları ölçüsünde eğitimini geliştirici araştırmalar yapılması, 

yaptırılması dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve öğretim sistemlerinin eğitim 

kurumlarına yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde bulunulması, çalışkan, yetenekli, başarılı 

öğrencilere eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için her türlü eğitim yardımlarında bulunulmasıdır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000-TL nakit  

YÖNETİM KURULU : Celal Gökhan AVCIOĞLU, Serihan AVCIOĞLU, Selahattin 

AVCIOĞLU, Alparslan ONAY, Alparslan ATAMAN, Ender MURAT, Kayahan ŞAHİN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Galatasaray Eğitim vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Vakfı veya benzer amaçlı bir başka vakfa müesseseye intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4107/1-1 

————— 

Ankara’da kurulmuş olan Anadolu Sağlık ve Araştırmalar Vakfı, Ankara 18. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 22.01.2014 tarihinde kesinleşen, 07.03.2013 tarihli ve E: 2011/22, K: 

2013/85 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4108/1-1 

————— 

Ordu İli ve İlçelerini Gençlendirme Vakfı Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

28/03/2014 tarihinde kesinleşen, 04/12/2013 tarih ve E: 2013/307, K: 2013/367 sayılı kararı 

gereği dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4112/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Montessori Eğitim, Kültür Proje, Araştırma, Tanıtım ve Çevre Vakfı. 

(MOPAV)  

VAKFEDENLER: Cumhur Nas, Sureya Nas, Selcen Elif Oğuz, Selin Efşan Nas Özen. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
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VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2014 tarihinde tavzih edilen 20/03/2014 

tarih ve E.2014/26, K.2014/57 sayılı kararı, 

VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası eğitim yöntem ve tekniklerini araştırmak, 

uygulanabirliği düşünülen farklı yöntem ve tekniklerin uygulanması maksadıyla eğitim, yöntem 

ve metotları geliştirilmek, bu yöntem ve metotlar doğrultusunda eğitim materyali tasarlanmak 

toplumun her kesimine eğitimin ve kültürün öneminin anlatılmasını ve eğitim kalitesinin 

yükseltilmesini sağlamak, Ülkemizin ihtiyaç duyacağı mesleki ve teknik alanlarda, nitelikli 

insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak, insanın ve insan sağlığının her türlü canlı varlıklar ile 

çevrenin korunması iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda yaşayan her türlü canlıya yaşanabilir 

bir dünya bırakılabilmesi için araştırma ve geliştirme projeleri yapmak ve yaptırmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 20.000 TL Nakit ve 32.000 TL tutarında menkul mal (Kitap) 

YÖNETİM KURULU : Cumhur Nas, Sureya Nas, Selcen Elif Oğuz. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı ( UÇEV) Uzman Çevreciler Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4109/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Yunus Emre İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

VAKFEDENLER: Yüksel TOPAL, Muhsin Güven HATİPOĞLU, Mesut KURAN, 

Recep ŞENGÜL, Şakir KIRKIZ, Ramiz ÇOBAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: MANİSA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.04.2014 tarih ve E: 2014/210, K: 2014/180 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına açıkça tevdi edilmiş 

görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-(Ellibin Türk Lirası) dır. 

YÖNETİM KURULU :  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4110/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Eyyübiye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Dr.Oktay Kaya, Mehmet Ekinci, Abdulkadir Toprak, Bekir Özel, Dr. 

Şehmus Göz, Muhammed Reşit Adıgüzel, Mustafa Erdem.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: Şanlıurfa. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şanlıurfa 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.04.2014 tarih, E:2014/326 K:2014/230 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 

amaç ve kapsamını giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000TL (EllibinTL)nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4111/1-1 
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Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden: 

ASLAN KARDEŞLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

Mithat Paşa Cad. Kardeşler İşhanı No: 135/202 

45300 Salihli/MANİSA 

Taahhüdünüz altında olup 27.09.2013 tarihi itibariyle fesih edilen ve Fesih Kesin Hesabı 

yapılan 2.145.000,00,-TL. sözleşme bedelli Bolu - Dörtdivan Hükümet Konağı İnşaatı İşinde, 

firmanıza ait ekli listede nevi ve miktarları belirtilen alet, malzeme ve makinaların; 10 (on) takvim 

günü içerisinde, idaremiz gözetiminde firmanız tarafından söz konusu işin şantiye sahasından 

ivedilikle çıkarılması aksi halde namı hesabınıza idaremiz tarafından çıkarılarak yed-i emin'e 

teslim edileceği ve iş bu ilanın resmi tebligat yerine geçeceği hususunu bilgilerinize ilan olunur. 

 4064/1/1-1 

————— 

ASLAN KARDEŞLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

Mithat Paşa Cad. Kardeşler İşhanı No: 135/202 

45300 Salihli/MANİSA 

Taahhüdünüz altında yapımı devam eden 2.785.000,00,-TL. sözleşme bedelli Bolu 

Merkez Tapu ve Kadastro Hizmet Binası Yapım İşinde inşaat mahallinde yapılan inceleme 

neticesinde; taahhüdünüzü iş programına göre ve 15.04.2014 tarih ve 1702 sayılı yazımız ile işin 

bitirilmesi için firmanıza idaremizce verilen sürenin bitim tarihi olan 25.04.2014 tarihi itibariyle 

ikmal etmediğiniz ekteki 25.04.2014 tarihli tutanakta tespit edilmiş olup, 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre söz konusu işin fesih 

işlemleri 25.04.2014 tarihi itibariyle başlatılmıştır. 

25.04.2014 ile 09.05.2014 tarihleri arasında Fesih Kesin Kabulü ile Fesih Kesin Hesabı 

çalışmalarında bulunmak için idaremize müracaat etmeniz aksi takdirde fesih işlemlerinin 

Müdürlüğümüzce Resen yapılacağı ve iş bu ilanın resmi tebligat yerine geçeceği hususu 

bilgilerinize ilan olunur. 4064/2/1-1 

—— • —— 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

06.05.2014 gün ve 1797848 tarihli savunma istem yazısı 

Bilal EMLAK - Özel Öz Nida MTSK Eski Usta Öğreticisi 

Sürücü kursu faaliyeti ve sürücü belgesi vermek amacıyla hizmet verecekleri vaadiyle 

kursa öğrenci kabul ettiğiniz, ücret aldığınız, karşılığında makbuz verdiğiniz, ancak hiç bir eğitim 

öğretim faaliyeti vermeyip kursu kapattığınız ve kursiyerlerin paralarını iade etmediğiniz 

İddiaları ile ilgili olarak, 657 Sayılı Kanunun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız 

gerekmektedir. İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak 

Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda; 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 4065/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.04.2014 tarihli toplantısında, Yozgat ili nüfusuna 

kayıtlı 28.03.1975 doğumlu Raşit oğlu Erdoğan ELMALI’nın Türkmenistan’daki “Mahtumguli 

Türkmen Devlet Üniversitesi”nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 06.11.2001 tarihli kararına istinaden düzenlenen 12875 seri numaralı “Türk Dili ve 

Edebiyatı” alanındaki “Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 

işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 4059/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/165231 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afşin Elbistan B Termik Santrali 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş/Afşin 

Adresi 
Çoğulhan Kasabası – 

Afşin/Kahramanmaraş 
Tel-Faks 

03445242675                                                    

03445242580 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Ermaş Endüstri Mak. Maden Gıda 

Ürünl. İmal. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 
Huzeyfe Polat 

Adresi 
Doğan Kasabası Termik Santral Yolu 

Üzeri 2. Km. Elbistan/Kahramanmaraş 

Doğan Kasabası Termik Santral Yolu 

Üzeri 2. Km. Elbistan/Kahramanmaraş 

T.C. Kimlik No.  50413516544 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3640291558  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elbistan Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 5897 Oda Sicil No: 6180  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4120/1-1 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/61025 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YEAŞ Yeniköy Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Milas/Muğla 

Adresi 
Milas Ören Karayolu 22. Km. 

Milas/Muğla 
Tel-Faks 

2525580290 (TEL)                                  

2525580291 (FAX) 

Posta Kodu 48201 E-Mail info@yeas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Mehmet Arslan - Zirve İletişim  

Adresi 
Arifiye Mah. İki Eylül Cad. No: 49/32 

Odunpazarı/Eskişehir 
 

T.C. Kimlik No. 34630459846  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 35036 Oda Sicil No: 38938  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4121/1-1 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/84183 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Elektrik Üretim Anonim Şirketi İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No: 2/F-1 
Tel-Faks 

03122126900                                                      

03122121748 

Posta Kodu 06520 E-Mail www@euas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Yasemin Petrol Ürünleri Pazarlama 

İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

İsamettin Özdemir 

Adresi 

Hasanpaşa Mah. Söğütlüçeşme Cad. 

Derici Zeynel Sokak No: 24/2 

Kadıköy/İstanbul 

Hasanpaşa Mah. Söğütlüçeşme Cad. 

Derici Zeynel Sokak No: 24/2 

Kadıköy/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  33943837662 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9380114054  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 424092  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4122/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/79866 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
19’UNCU MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BALIKESİR/EDREMİT 

Adresi - Tel-Faks 2663734483-2663734484 

Posta Kodu 10300 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

MAMPAŞ SÜT ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ÜMİT GÜRSOY 

Adresi 
KEMERBURGAZ İKİ MERMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

KEMERBURGAZ İKİ MERMER 

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 29563675036 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110047046  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 283813  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/52708 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624141129-2624147943 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

KOCSAN GEMİ İNŞAAT 

MALZEMELERİ TURİZM 

İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

VOLKAN GÜDEBERK 

Adresi 
CUMHURİYET CADDESİ NO:1/B 

GÖLCÜK/KOCAELİ 

CUMHURİYET CADDESİ NO:1/B 

GÖLCÜK/KOCAELİ 

T.C. Kimlik No. - 12083643456 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5740009865 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. GÖLCÜK/1207 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/61906 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı RAMAZAN BAHADIR - 

Adresi 

VANGÖLÜ GIDA TOPTANCILAR 

SİTESİ EDREMİT YOLU KİREMİT 

ADA A BLOK NO: 70 

MERKEZ/VAN 

- 

T.C. Kimlik No. 36760464196 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1310092292 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10921/VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/23860 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
8’İNCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ELAZIĞ/ELAZIĞ MERKEZ 

Adresi 

YILDIZ BAĞLARI 

MAHALLESİ AHMET 

KABAKLI BULVARI 5 

Tel-Faks 4242362058-4242367454 

Posta Kodu 23100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı AHMET DÜNDAR - 

Adresi 

ÇARŞI MAHALLESİ ATATÜRK 

İLKÖĞRETİM SOKAK NO:49/A 

ELAZIĞ 

- 

T.C. Kimlik No. 40204182034 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14187 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/134238 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11’İNCİ ANA İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi 
ŞEHİT ÜSTEĞMEN HASAN 

SAHAN KIŞLASI YENİKENT 
Tel-Faks 312 277 34 55 – 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı CEM ZEYTÜNLÜ - 

Adresi 

İNCİRLİ MAHALLESİ TAŞDEMİR 

SOKAK NO:31/4 

KEÇİÖREN/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 26974069430 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 316872 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/27917 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 262 414 11 29-262 414 79 43 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı MECİT TEZYILDIRIM - 

Adresi 

SANAYİ MAHALLESİ SANAYİ 

SİTESİ 7. CADDE 416. BLOK NU.:1 

İZMİT/KOCAELİ 

- 

T.C. Kimlik No. 19913507544 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8430042114 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2680 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/164742 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 

REŞAT BEY MAHALLESİ 

ORDU CADDESİ ADLİYE 

ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı MERVE İPEKŞEN - 

Adresi 
1202 SOKAK NO:128/101 

YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 58009289742 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4790262905 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

YEŞİLYURT ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 384392 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

2 AYRI 

SÖZLEŞ

MEDEN 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/14563 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAHALLESİ 

HARBİYE CADDESİ 
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ZEKİ YÜCE VE OĞULLARI 

KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
ENİS YÜCE 

NECDET 

YÜCE 

Adresi 

SUBAŞI MAHALLESİ 471.SOKAK 

NO:5 ORDU 

NİZAMETTİN 

MAHALLESİ 

NO: 93 ORDU 

NİZAMETTİN 

MAHALLESİ 

NO: 93 ORDU 

T.C. Kimlik No. - 54685455136 54673455582 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970014474 - - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ORDU TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2193 - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4139/8/1-1 

————— 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre Sevinç 

Elektrik Bobinaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin % 50 den fazla 

hissesine sahip ortağı İbrahim SEVİNÇ hakkında verilen ve 12 Kasım 2013 tarihli ve 

28819 sayılı Resmi Gazete’nin 100’üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile 

ilgili olarak; Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından 09 Nisan 2014 tarihli ve 

2013/2198 Esas sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar 

gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama 

kararının uygulanması durdurulmuştur. 

Duyurulur. 4139/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2014- 141 45.07.288 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2014- 3420 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271 

 

 
 3744/1-1 



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 

 



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 

 



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277 

 

 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

 

 



Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281 

 

 



Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 283 

 

 



Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 285 

 

 



Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

 

 



Sayfa : 288 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 

 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291 

 

 



Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 293 

 

 



Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 

 

 



14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295 

 

 



Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2014 – Sayı : 29000

Sayfa

1

2

8

23

23

24

25

26
29
32

35
36

36

37
46
46
47
47
49
49

50

224

227
230
256

286

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Gençlik ve Spor,

İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİAMER)

Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Zirve Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/28)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/30)
— Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2)
— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/41 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/42 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/43 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/44 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/46 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/81 Sayılı Kararı

DÜZELTME Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2014 tarihli ve 2561 sayılı Kararı ile İlgili

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


