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YÖNETMELİKLER
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ESER SAĞLAMA
KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eser Sağlama Kurulunun oluşumuna, toplanmasına, yönetimine, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eser Sağlama Kurulunun oluşumu, toplanması, yönetimi, görev ve çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,
c) Başkanlık: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını,
ç) Bibliyografik künye: Eser adı, müellif adı, müstensihi, dili, konusu, yazıldığı yer ve
tarihi, eser ölçüleri, varak ve satır sayısı, kağıt ve cilt özellikleri, yazı türü, tezhipli ve minyatürlü varakları, mevcut nüsha sayısını,
d) Eser: Yazma eserler ile eski harfli nadir basma eserleri,
e) Eski harfli nadir basma eser: 1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul
ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 3/11/1928 tarihinden önce eski harfle basılmış
eserleri,
f) Hazırlık Çalışma Grubu: Her Kurul öncesi gerekli çalışmaları yürütmek üzere kurulan
Eser Sağlama Hazırlık Çalışma Grubunu,
g) Kurul: Eser Sağlama Kurulunu,
ğ) Kanun: 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,
h) Üye: Tabii üyeler ile Bakanlıkça belirlenen üyeleri,
ı) Yazma eser: Elle yazılmış, tarihi, sanat veya içerik değeri olan kitap, mecmua, mektup, ferman, berat, levha, hat ve benzeri eserleri
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Kurulun oluşumu, üyelik süresi, üyeliğin sona ermesi
MADDE 5 – (1) Kurul; Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı başkanlığında, Ankara
Yazma Eserler Bölge Müdürü, İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürü, Konya Yazma Eserler
Bölge Müdürü ile Bakanlıkça kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve
edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, Türk el sanatları, taşınır kültür
varlıklarının korunması ve restorasyonu, sanat tarihi bölümleri veya ilahiyat fakültelerinden
belirlenen üç öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(2) Kurulun tabii üyelerinin üyelikleri, kurumlarındaki görevleri süresince devam eder.
Kurul Başkanı ve Kurul tabii üyelerinin kanuni izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma ve
benzeri nedenlerle kurumdaki görevlerinde bulunmamaları halinde Kurul toplantılarına yerlerine vekâlet edenler katılır.
(3) Bakanlıkça belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(4) Bakanlıkça belirlenen üyeler yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri gibi sebepler
haricinde bir yıl içinde en fazla iki toplantıya katılmadıkları takdirde Kurul üyelikleri sona erer.
(5) Bakanlıkça belirlenen üyeler yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri gibi sebeplerle
Kurul toplantısına katılmayacaklarını Kurul toplantısından önce Başkanlığa bildirmek zorundadır.
(6) Kurul toplantısına görüşleri alınmak üzere özel konu uzmanları davet edilebilir.
Eser Sağlama Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde atıf yapılan kriterler doğrultusunda, satın alınacak eserlere karar vermek ve eserlerin maddi değerlerini tespit etmek,
b) Bölge ve Kütüphane Müdürlüklerine yapılan bağış başvurularının kabulüne yönelik
karar almak.
Kurul Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak,
b) Kurulun toplantı yer ve tarihini tespit etmek.
Kurul üyelerinin görevleri
MADDE 8 – (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına ön hazırlık yapmış olarak katılmak,
b) Eserlerin maddi değerine ilişkin görüş bildirmek,
c) Eser alımına ve bağış başvurularının kabulüne ilişkin oy kullanmak.
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Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Eser Sağlama Kurulunun çalışma usul ve esasları şu şekildedir:
a) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurul, en az beş Kurul üyesinin
imzasıyla olağanüstü toplanabilir.
b) Kurul toplantısından önce üyelere toplantı gündem taslağı ve Hazırlık Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan rapor gönderilerek yazılı olarak çağrı yapılır.
c) Kurul, üye salt çoğunluğunun bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılır.
ç) Kurul üyeleri, eserlerle ilgili Hazırlık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporu
önceden incelemiş olarak toplantıya katılır.
d) Kurula girecek eserler Hazırlık Çalışma Grubu üyeleri tarafından Kurul toplantısından hemen önce, eser sahipleri hakkında herhangi bir bilgi içermeyecek şekilde Kurul Başkanına teslim edilir.
e) Eserlerin her biri tek tek görüşülür ve oylanır.
f) Üyeler tarafından her bir eser için tespit edilen değerlerin ortalaması eserin kıymeti
olarak belirlenir.
g) Kurul Başkanı farklı uzmanlık bilgisi gerektiren eserlerle ilgili olarak, toplantıya ihtiyaç duyulan konularda uzman davet edebilir. Eserle ilgili olarak davet edilen uzmanın görüşü
de dikkate alınarak karar alınır.
ğ) Kurul üyeleri, kurul çalışmaları ve kararları hakkında basına veya herhangi bir kişi,
kurum ve kuruluşa sözlü ve yazılı açıklamada bulunamaz.
h) Kurul toplantıları, Başkanlık merkezinde yapılır. Ancak gerekli hallerde Kurul, Kurul
Başkanının uygun görüşüyle Başkanlık merkezi dışında da toplanarak eser alımı yapabilir.
i) Yurtiçi veya yurtdışındaki müzayedelerden eser alınmasının gerekli olduğu hallerde,
Kurul satın alınması planlanan eser veya eserler için satın alma kararı alabilir. Kararı uygulamak
üzere Kurul ve Hazırlık Çalışma Grubu üyelerinden en az iki kişi görevlendirilir.
Eser sağlamada Kurulca incelenecek hususlar
MADDE 10 – (1) Eser Sağlama Kurulu Ek-1 ve Ek-2’de yer alan yazma ve eski harfli
nadir basma eser değerlendirme kriterleri doğrultusunda eser alımına karar verir.
Yolluk, gündelik, toplantı ücreti ve huzur hakkı
MADDE 11 – (1) Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, Kurula Başkanlık dışından katılan
üyelere, yılda altı toplantıdan fazla olmamak üzere toplantı başına 3000 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir.
(2) Olağanüstü toplantılar için üyelere huzur hakkı ödenmez.
(3) Toplantıya katılan üyeler ile Kurul toplantısına Başkanlık dışından katılan uzmanların harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Öncesi Hazırlık Çalışmalarının Usul ve Esasları
Hazırlık Çalışma Grubunun oluşumu
MADDE 12 – (1) Her Kurul öncesi gerekli çalışmaları yürütmek üzere Başkanlık merkezinde, Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı tarafından en az üç Yazma Eser Uzman veya
Uzman Yardımcısının görevlendirilmesiyle Hazırlık Çalışma Grubu oluşturulur.
(2) Başkanlık merkezi dışında da gerekli hallerde Hazırlık Çalışma Grubu oluşturulabilir. Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürünün, bağlı Kütüphane Müdürlüklerinde Kütüphane
Müdürünün en az üç Yazma Eser Uzman veya Uzman Yardımcısını görevlendirmesiyle Hazırlık Çalışma Grubu oluşturulabilir. Gerekli hallerde Kütüphaneci, Mütercim ve Restoratörler
de Başkanlık merkezi dışında oluşturulacak Hazırlık Çalışma Grubunda görev alabilir.
Hazırlık Çalışma Grubunun görevleri
MADDE 13 – (1) Eser Sağlama Hazırlık Çalışma Grubunun görevleri şunlardır:
a) Satın alınacak eserleri teslim alarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde atıf yapılan
kriterler doğrultusunda incelemek,
b) Eserler hakkında rapor hazırlamak ve Kurula sunmak,
c) Kurulun büro ve raportörlük hizmetlerini yürütmek.
Hazırlık Çalışma Grubunun çalışma usul ve esasları
MADDE 14 – (1) Hazırlık Çalışma Grubunun çalışma usul ve esasları şu şekildedir:
a) Başvuruları Ek-3’de yer alan Yazma ve Eski Harfli Nadir Basma Eser Geçici Alındı
Formu ile yazılı olarak kabul etmek ve eserleri emanete almak,
b) Eser sahibine ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri ile eser adı, müellif adı, ölçüleri,
varak/sayfa sayısı, satır sayısı ve adedi bilgilerini içeren Yazma ve Eski Harfli Nadir Basma
Eser Geçici Alındı Formunu, bir nüshasını eser sahibine vermek üzere iki nüsha olarak düzenlemek,
c) Başvuruya konu eserleri incelemek ve eserlerin bibliyografik künye bilgilerini, varsa
hasar unsurlarını ve uzman görüşünü içeren bir rapor hazırlamak,
ç) Raporların toplantı tarihinden önce Kurul üyelerine ulaşmasını sağlamak,
d) Toplantı süresince bildirilen görüşleri kayıt altına almak,
e) Kurul kararlarını rapor haline getirmek,
f) Kurul kararlarını Başkanın onayına sunmak,
g) Başvuru sahiplerine başvurularının sonucuyla ilgili Kurul kararlarını bildirmek,
ğ) Satın alınmayan eserlerin sahiplerince geri alınmasını sağlamak,
h) Satın alma yoluyla sağlanan eserlerin hizmete sunulacağı kütüphanelere teslimini
sağlamak,
ı) İş ve işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyalamak,
i) Kurul Başkanı tarafından bu Yönetmelik kapsamında verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bağış
MADDE 15 – (1) Başkanlığa bağlı Bölge Müdürlükleri ve Yazma Eser Kütüphaneleri,
koleksiyonlarını zenginleştirmek üzere eser bağış başvurularını kabul eder.
a) Bölge Müdürlükleri ve Kütüphane Müdürlükleri tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde atıf yapılan kriterler doğrultusunda bağışı kabul edilebilecek eserlerin listesi, Kurul
toplantısından önce Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığına ulaştırılır.
b) Bağış yapılan Bölge ve Kütüphane Müdürlüklerince bağışı kabul edilen şahıslar adına teşekkür belgesi düzenlenerek, ilgililere ulaştırılması sağlanır.
Gizlilik ilkesi
MADDE 16 – (1) Üyeler, Kurul faaliyetleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.
Mali hükümler
MADDE 17 – (1) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler ile Kurul tarafından verilen görevlerin ifası amacıyla yapılacak ulaşım, konaklama, katılım, harcırah ve benzeri giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerine konulacak ödeneklerden karşılanır.
(2) Kurulun merkez ve merkez dışında yürüteceği faaliyetlere ilişkin tüm giderler bütçe
ödenekleri dahilinde yapılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Ek- 1
YAZMA ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. İÇERİK DEĞERLENDİRME
1.1. Müellif ile bağlantısı açısından;
1.1.1. Müellif hattı,
1.1.2. Müellif müsveddesi,
1.1.3. Müellif diktesi,
1.1.4. Müellif tarafından okunan, kontrol edilen, düzeltilen,
1.1.5. Müellif nüshasından istinsah edilmiş olan,
1.2. İstinsah tarihi açısından;
1.2.1. Müellif hayatta iken yazılan,
1.2.2. Müellifin ölüm tarihine en yakın bir tarihte yazılan,
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1.3. İstinsah ve telif amacı açısından;
1.3.1 Saltanat üyeleri, devlet erkânı vb. kişiler için özel olarak telif veya istinsah edilen,

1.4. İstinsah yeri açısından;
1.4.1. Müellifin yaşadığı yerde yazılan,
1.4.2. Önemli kültür merkezlerinde yazılan,

1.5. Nicelik değeri açısından;
1.5.1. Tek (ünik) nüsha,
1.5.2. Nadir nüsha,
1.5.3. Mevcut nüshalar arasında en az eksik olan nüsha,
1.5.4. Kütüphane koleksiyonlarına nispeten az sayıda olan nüsha,
1.6. Aidiyet ve kayıt değeri açısından;
1.6.1. Üzerinde bulunan mühür, temellük, kıraat, icazet, vakıf, tarih, fevaid vb. kayıtlar
sebebiyle tarihi değeri bulunan,

1.7. Metin değeri açısından;
1.7.1. Konusu, dili veya kültürel kökeni kütüphane koleksiyonlarına nispeten nadir
olan,

2. FİZİKİ DEĞERLENDİRME
2.1. Kitap sanatları açısından;
2.1.1. Kitap sanatları açısından değer taşıyan,
2.1.2. Hat, tezhip, minyatür vb. öğeleri ünlü sanatçılara ait olan,
2.1.3. Hat, tezhip, minyatür vb. öğeleri ender görülen bir üslupta olan,

2.2. Malzeme ve şekil özellikleri açısından;
2.2.1. Kâğıt dışında farklı malzemeler üzerine yazılmış olan,
2.2.2. Altın, safran vb. kıymetli veya farklı malzemeler kullanılmış olan,
2.2.3. Ender görülen kâğıda ya da filigranlara sahip olan,
2.2.4. Bilinen kitap formundan farklı şekil ve boyutlarda düzenlenmiş olan,

2.3. Varsa kimyasal, fiziksel ve biyolojik hasar unsurları açısından.
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Ek- 2
ESKİ HARFLİ NADİR BASMA ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Tüm ilk baskılar;

2. Özel nitelikleri açısından;
2.1. Müteferrika baskıları,
2.2. Müteferrika baskılarından önce, ülkemizde gayrimüslimler tarafından yapılan baskılar,
2.3. Günümüzde başka ülkelerin sınırları içinde kalan ancak daha önce Osmanlı Devleti
sınırları içinde bulunan şehirlerdeki ilk baskılar (Mısır-Bulak baskısı gibi),
2.4. Gravürlü eserler,

3. Nicelik açısından;
3.1. Ülkemizde ya da tüm dünyada az sayıda basılmış veya nüshası çok az kalan eserler,
3.2. Bir bölgede veya ülkede basıldığı için o coğrafyada çok bulunan; fakat ülkemizde
az bulunan eserler,
3.3. Kütüphane koleksiyonlarına nispeten az sayıda olan eserler,

4. Baskı tekniği açısından;
4.1. Farklı matbaa teknikleri kullanılarak üretilen eserler,

5. Malzeme ve şekil açısından;
5.1. Kâğıt yerine, farklı malzeme üzerine basılanlar,
5.2. Gümüş, altın ya da kumaş gibi farklı malzemelerle ciltlenenler,
5.3. Farklı boyut ve şekillerde düzenlenmiş baskılar,

6. Varsa kimyasal, fiziksel ve biyolojik hasar unsurları açısından.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi önlisans ve lisans program/bölümlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi meslek yüksekokulları/yüksekokulları/fakültelerinin tüm program/bölümlerinde yürütülen önlisans, lisans eğitim ve öğretimi
ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ÇAP: Çift Anadal programını,
c) Fakülte: Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) FYK: Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) Hazırlık sınıfı: Gedik Üniversitesinin İngilizce Hazırlık sınıfını,
f) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İYS: Gedik Üniversitesince yapılan İngilizce Yeterlik sınavını,
ğ) Mütevelli Heyeti: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) MYO: Gedik Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
l) ÜYK: Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Yandal: Yandal programını,
n) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ö) YYK: Gedik Üniversitesine bağlı Yüksekokul yönetim kurulunu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bölüm/Programlara Başvuru, Giriş ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları/yüksekokulları/fakültelerin
program/bölümlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Öğrencinin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik
kesme, izinli sayılma ve kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey
geçiş, ÇAP, yandal,Üniversite dışından ders alma, Erasmus hareketliliği, sınavlar, stajlar ve
benzeri her türlü işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine ve aşağıdaki
esaslara göre yapılır.
a) ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yükseköğretim Kurulunca, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,
c) Sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Üniversitenin Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmiş olmak,
ç) Kendi imkanlarıyla yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrenci için, Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,
d) YÖK’ün belirlemiş olduğu kayıt kabul şartlarını sağlamış olmak,
e) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, Üniversite tarafından belli alanlarda yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak,
f) Kayıt için gerekli belgeleri sunmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmek.
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversiteye ilk defa kaydolacak öğrencinin kesin kaydı YÖK/ÖSYM’nin
belirlediği tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
uygun görülmüş onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak,
adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı
verilir.
(2) Öğrenci Üniversite içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.
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(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci
kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.
(4) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede
kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.
İngilizce yeterlik
MADDE 10 – (1) Kayıt olan öğrenci için, İngilizce dil düzeyi, her akademik yılın başında
yapılan İYS ile belirlenir.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde İYS sonucuna göre başarılı
olanlar ile YÖK ve Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduğunu eğitim yılı başında belgeleyen öğrenci, doğrudan
lisans öğrenimine başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduğunu akademik yıl içerisinde belgeleyen öğrenci ise lisans öğrenimine, takip eden
yarıyılın başında, başlar.
(3) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde, İYS’ye katılmayan veya
İYS’de başarılı olamayan öğrenci hazırlık sınıfına devam eder.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde okuyan öğrenci isteğe bağlı
olarak, başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfına devam edebilir. İsteğe bağlı Hazırlık Programı
ücretlidir.
(5) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde, Hazırlık Programına isteğe
bağlı devam edip başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl başında program/bölümlerine geçiş
yapabilir.
Oryantasyon ve akademik danışmanlık
MADDE 11 – (1) Kesin kaydı yapılan yeni öğrenciye Üniversiteyi tanıtmak amacıyla,
derslerin başladığı hafta Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlükler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.
(2) Her öğrenci için ilgili program/bölüm başkanlığı tarafından öğretim üyeleri, görevlileri ve okutmanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma
ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler
içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci ile azami öğretim
süresini doldurduğu halde ek sınav hakkından yararlanan öğrenci de, derse devam koşuluna
bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına
göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
(3) Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.
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(4) Mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencinin, mazeretinin birim yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde kaydı yapılabilir.
(5) Süresi içerisinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin derslere devam etmedikleri
bu süre devamsızlıktan sayılır.
(6) Yarıyıl başında kaydını yenilemeyen öğrenci veya devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenci kaydını bir sonraki yarıyılın kayıt döneminde yaptırabilir.
(7) Öğrenci daha önce aldığı derslere not yükseltme amaçlı ders kaydını, dersin açılması
halinde tekrar yaptırabilir. Tekrarlanan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.
Ücretler
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti
tarafından her eğitim-öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Süresi içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencinin, öğretim ücretini kanuni gecikme
faiziyle birlikte ödemesi gerekir.
(3) Her akademik yılbaşında kaydını yenileyerek derslere yazılan öğrenciden, Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğretim ücretinin iade oranı veya peşin
ödeme yapmaması halinde ödemesi gereken öğrenim ücreti oranları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci,
b) Özel öğrenci,
c) Yaz okulunda ders alan öğrenci,
ç) 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre üst yarıyıldan ders alamayan öğrenci,
aldığı her ders için kredi saat ücreti öder. Kredi saat ücretleri her yıl ÜYK önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ancak kredi saat ücreti toplamı, yıllık ödenen ücreti aşamaz.
(5) Burs ve indirim oranları ÜYK önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Burslar
MADDE 14 – (1) Üniversitede burslu önlisans ve lisans program/bölümlerine ÖSYM
tarafından yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız
olarak verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşulu ile öğrencinin kayıtlı olduğu
program/bölümün; önlisans için iki, lisans için dört, yüksek lisans için iki, doktora için dört
yıl olan normal öğretim süresi ile zorunlu hazırlık sınıfı okutulan program/bölümlerin bir yıllık
hazırlık süresini kapsar. Burs süresi Mütevelli Heyet Kararı ile uzatılabilir.
(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenci, kayıtlı olduğu program/bölümün ders planında henüz almadığı ve/veya başarısız olduğu dersler için ders kredi
ücreti ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yarıyıl kayıt yenileme işlemlerini
yapar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim süresi, türleri ve modeli
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar
yarıyıllarının herbirinin normal süresi yetmiş iş günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dahil
değildir. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş
tarihleri ve sınav dönemleri öğretim yılı başlamadan Senato tarafından belirlenen akademik
takvim ile ilan edilir.
(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz, ancak gerektiğinde ilgili birim tarafından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan öğretim faaliyetleri ve sınavlar Cumartesi ve
Pazar günleri de yapılabilir.
(3) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
(5) YÖK kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans veya lisans
düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.
(6) İlgili mevzuat çerçevesinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Üniversitenin eğitim öğretim dili Türkçe’dir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfı açılabileceği gibi, öğretim dili kısmen veya tamamen
İngilizce veya başka bir dilde olan program/bölümlerde açılabilir.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 17 – (1) Üniversitede önlisans ve lisans eğitim ve öğretimi, her yarıyıldaki
derslerin kodlarının, adlarının ve haftalık kredi saatlerinin ve AKTS kredilerinin gösterildiği
öğretim planlarına göre yapılır.
(2) Bir programın/bölümün eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler,
ilgili program ve bölümün teklifi, meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının olumlu
görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.
(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik, uygulama, laboratuvar, atölye, staj ve benzeri
çalışmalardan oluşur.
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(4) Her dersin kredisi eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(5) Üniversitede dersler birer yarıyıl sürelidir.
Ders yükü
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin
kayıtlı olduğu program/bölümün programında belirtilen yüktür.
(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans öğrencisinin ders yükü, GNO’sunun en az
1,80 olması koşulu, danışmanın onayı ile en fazla 6 kredi arttırılabilir. GNO’su 2,00 ve üzeri
olan öğrencinin ders yükü ise danışmanın uygun görmesi ile en fazla 10 kredi arttırılabilir. Önlisans programlarında ise; GNO’sunun en az 1,80 olması koşuluyla ve danışmanın onayı ile en
fazla 10 kredi arttırılabilir.
(3) GNO’su 3,00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GNO’su 2,50 ve üzeri olan önlisans
öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışman onayı ile üstten 6 krediyi
aşmayacak şekilde ders alabilir.
(4) Önlisans programlarında 4 üncü yarıyılını, lisans bölümlerinde 8 inci yarıyılını bitiren ancak mezun olamayan öğrencinin, mezun oluncaya kadar takip eden dönemlerde alacağı
ders yükü en fazla 30 AKTS’dir.
Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşullu dersler
MADDE 19 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.
(2) Meslek yüksekokulları/yüksekokullar/fakülteler kurullarının önerisi ve Senatonun
onayı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula
bağlı dersi almak için, ön koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur.
Muafiyet
MADDE 20 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, geldiği yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardığı derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için öğrenci Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 15 gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile müdürlük/dekanlıklara başvurur. Söz konusu
derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, program/bölüm başkanının önerisiyle ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Muaf olunan derslerin AKTS toplamına göre öğrencinin intibak edeceği sınıf belirlenir.
Derse devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunludur. Bir
yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 85, program/bölümlerin teorik derslerine
% 70, laboratuvar ve uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği olağanüstü durumlarda bu oran % 50’nin altına düşemez.
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(2) Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, belirtilen dersten devamsız
sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrenciye devamsız olduğu ders için devamsız notu verilir.
(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam şartı aranmaz.
(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan ve
devam şartını yerine getirdiği derse eşdeğer olarak kabul edilen ders için de devam zorunluluğunu sağlamış sayılır.
(5) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yıl
Hazırlık Sınıfına devam edebilir ya da lisans programına başlayabilir ve mezun oluncaya kadar
İYS veya Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların birine girerek
başarılı olmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin lisans programında yabancı dille ilgili
hangi dersleri alamayacağı Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönergesine göre belirlenir.
(6) Milli Sporcular ile Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında; sportif, kültürel, bilimsel
ve sanatsal faaliyetlerde temsil eden öğrenciler etkinlik süresince izinli sayılırlar ve bu süre
devamsızlık süresinden sayılmaz. Her durumda bu devamsızlık bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen süreyi aşamaz.
Stajlar
MADDE 22 – (1) Staj yapılması zorunlu program/bölümlerde staj çalışmalarına ilişkin
esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte tarafından belirlenir.
(2) Azami eğitim ve öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu program/bölümün ders planında yer alan, bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamamış öğrenci eksik kalan stajını tamamlar; stajını tamamlamadığı her yarıyıl için üç kredi karşılığı ders ücreti öder.
Stajını tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.
(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapılabilir. Ancak, mezun olabilmesi için yalnızca stajı kalan öğrenci, eğitim-öğretim dönemi içinde
de stajını yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi
Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders
sınavı ve mazeret sınavından oluşur.
Ara sınav
MADDE 24 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı
uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar veya proje çalışmaları ile yapılan kısa sınavları ara
sınav olarak değerlendirebilir.
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Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.
(2) Ara sınavı veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa, yarıyıl sonu sınavına girilebilir.
(3) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavları; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda, almış oldukları
ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlere, yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen
öğrenciye, başarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın
ilgili dönem sonlarında tanınan sınav hakkıdır.
(2) Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; başarılı öğrenci not yükseltmek amacıyla, sınav
sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde müdürlüğe/dekanlığa dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.
(3) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer ve bütünleme
sınavına giren öğrencinin başarı notu değerlendirmesi bütünleme sınav notuna göre yapılır.
(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin, yarıyıl sonu sınav notu geçerli kalır.
Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) Tek ders sınavı normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için
tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci için yapılan
bir sınavdır.
(2) Tek ders sınav tarihi akademik takvimde ilan edilir.
(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci ilgili müdürlük/dekanlığa yazılı olarak
müracaat eder. Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte, tek ders sınavına girebilir.
(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı
değerlendirilmesinde yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaz.
(5) Tek ders sınavından başarılı olunması için, en az CC notu alınması gerekir.
(6) Tek ders sınavı başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.
(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda dersi tekrar alır.
(8) Tek ders sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili
öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.
Mazeret sınavı
MADDE 28 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.
(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en
geç sınavı takip eden 5 iş günü içinde müdürlük/dekanlıklarına dilekçe ekinde verir.
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(3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrenciye, mazeretini haklı
ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verir.
(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği
tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.
(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Rapor alan öğrenci sınavlara giremez.
Sınavların yapılış şekli
MADDE 29 – (1) Sınavların gün, saat ve salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından en az bir hafta önce ilan edilir.
(2) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya
çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Her öğrenci sınav sırasında öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak veya öğrenci olduğunu kanıtlamak zorundadır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 30 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve
ilan edilir.
(2) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde
ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.
(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları ara sınav sonuçlarını da kapsayacak şekilde, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
imzalı olarak teslim edilir.
Sınav evraklarının saklanması ve imhası
MADDE 31 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu
akademik yılı takip eden iki yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza
edilir.
(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerinde
belirtilen işlemlere uygun olarak imha edilir.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Öğrenci, ilan edilen sınav notlarına itiraz edebilir.
(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde,
müdürlük/dekanlığa yazılı olarak yapılır.
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(3) Müdürlük/dekanlık maddi bir hata olup olmadığının belirlenmesi için sınav kağıdının ilgili öğretim elemanı tarafından incelenmesini ister. İlgili öğretim elemanı 3 iş günü içerisinde sonucu müdürlük/dekanlığa bildirir. Müdürlük/dekanlık itirazı ilgili yönetim kurulunda
karara bağlar, öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
Değerlendirme esasları
MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki
tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda
aldığı notla birlikte değerlendirilerek belirlenir.
(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavdan
ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının
%40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için,
yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir.
(3) Her dersin ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların
ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders müfredatında belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 34 – (1) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme
sistemi uygulanır.
(2) Her ders için, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi çalışmalar, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavı için 100 puan üzerinden not verilir, başarı notu 100 puan üzerinden
hesaplanır. Başarı notunun harf karşılığı tespit edilerek ilan edilir.
(3) Öğrencinin aldığı her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl ders başarı notu olarak belirlenerek ilan edilir.
(4) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Not Aralığı

Harfli Başarı Notu

Katsayı

88-100

AA

4,00

81-87

BA

3,50

76-80

BB

3,00

65-75

CB

2,50

55-64

CC

2,00

45-54

DC

1,50

40-44

DD

1,00

30-39

FD

0,50

29 ve aşağısı

FF

0,00

(5) Bu harf notlarının dışında; M (Muaf), GM ( Girmedi ), DZ (Devamsız), G (Geçti),
K (Kaldı) harf sembolleri kullanılır. Bunlardan;
a) M (Muaf) notu: Yabancı dil yeterlik sınav sonucuna göre muaf olunan yabancı dil
dersleri ve öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Muaf olunan
ders mezuniyet kredisine dahil edilir. Ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.
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b) GM (Girmedi ) notu: Dersin sınavına girilmediği takdirde GM notu verilir.
c) TK (Tekrar): Tekrar edilen dersi gösterir.
ç) DZ (Devamsız): Öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir, bir dersten DZ alan
öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.
d) TR (Transfer): Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
e) Era (Erasmus): Erasmus programı sırasında alınan dersleri gösterir ve ortalamaya
katılır.
f) ÖD (Öğrenci Değişim): Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir ve
ortalamaya katılır.
g) G (Geçti): Dersten başarılı olduğunu gösterir.
ğ) K (Kaldı): Dersten başarısız olduğunu gösterir.
(6) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır.
(7) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrencinin
o dersten başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki YNO’sunun önlisans programlarında
1,80, lisans programlarında ise 2,00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD veya DC
notu alınan dersler başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınmak zorundadır.
(8) Lisans eğitiminde dördüncü yarıyıl sonu itibarı ile GNO 1,80’in altında olan öğrenci
başarısız öğrenci sayılır. Başarısız öğrenci dördüncü yarıyılın sonunda GNO’sunu yükseltinceye
kadar üst yarıyıldan ders alamaz. GNO’sunu yükseltebilmesi için, daha önceki yarıyıllarda da
DZ, FF, FD, DD, DC notu aldığı veya hiç almadığı dersleri alır.
Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması
MADDE 35 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin kredi saatlerinin 34 üncü maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar
kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 34 üncü maddede belirtilen ders notu katsayıları
ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi sureti
ile hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan
alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu
dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. GNO’su en az
2,00 olan öğrenci başarılı olarak nitelendirilir.
(2) Önlisans ve lisans öğrenimlerinde dönem not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu
belirler. YNO’sunun ön lisanslarda 1,80, lisanslarda ise en az 2,00 olarak gerçekleştiği yarıyılda
DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.
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(3) Önlisans ve lisans öğrenimlerinde başarı baraj notu en az 2,00’dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu programın/bölümün öğretim planında alması gereken derslerin GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.
(4) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri
o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilir. Ancak bu durumda, öğrencinin derse kayıt yaptırması şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste alınan
son not geçerlidir.
Başarısızlık durumu ve ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınır.
(2) YNO’su 35 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen başarı notunun altında kalan
öğrenci, başarı notu DD ve DC olan dersleri, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır.
(3) Danışman öğretim elemanı, ders tekrarı yapan öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre ders kaydı yaptırmasına rehberlik eder.
(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir
ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.
Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 37 – (1) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, mezuniyet GNO’su 3,50-4,00
olan öğrenci yüksek onur öğrencisi, 3,00-3,49 olan öğrenci onur öğrencisi sayılır. Onur ve
Yüksek Onur öğrencisine mezuniyetinde Rektörlük tarafından onur belgesi veya yüksek onur
belgesi verilir.
(2) Onur/Yüksek Onur öğrencisinin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi
olduğu yazılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma Verilmesi, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurma
Başarı durum belgesi/transkript
MADDE 38 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı
durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.
(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi
ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.
(3) Mezuniyet aşamasında; öğrencinin başarmış olduğu derslerinin başarı durumunun
öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet notunu karşılar
şekilde mezuniyet transkripti düzenlenir.
(4) Mezun olan her öğrenciye, diplomasına ek olarak, öğrencinin almış olduğu derslerin
başarı durumunu ve AKTS karşılıklarını içeren İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki
(DE/DS) verilir.
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(5) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli GNO’sunu sağlayamayan öğrencinin, yazılı müracaatı olması ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde
yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış olduğu ve kendi seçtiği bir
dersten not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavında alınan not, nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız sayılan öğrenci, takip eden yarıyıl sonu sınav
dönemlerinde bu derse tekrar kaydolmak zorundadır.
Diploma verilme şartları
MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki derslerini/stajını başarı
ile tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve mezuniyet/AKTS kredisini tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
(2) Bitirme tezi uygulaması olan bölüm/programlarda, bitirme tezini tamamlayamamış
veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.
(3) Diploma; öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda, öğrencinin noter onaylı vekâletname ile belirlediği kişiye verilir.
(4) Diplomalar, Senatonun diplomalar hakkında belirlediği esaslara göre düzenlenir.
(5) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci, hazırlık hariç ilgili programın ilk 4 yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun
en az 2,00 olması ve talep etmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından
belirlenen esaslara göre, önlisans diploması alır.
Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar
MADDE 40 – (1) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin gerekçesinin belirtildiği bir dilekçe ve belgeleri
ile birlikte ilgili meslek yüksekokulu/yüksekokul müdürlüğüne veya fakülte dekanlığına başvurması gerekir.
b) Öğrenciye sağlık, maddi, ailevi, yurtdışında öğrenim görme, kişisel ve ilgili yönetim
kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle; önlisans öğrencisine en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencisine ise bir defada 2 yarıyılı geçmemek üzere en fazla 4 yarıyıl izin verilebilir.
c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
ç) Öğrenci izin süresinin bitiminde, dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimine devam eder. İki yarıyıl izinli olan öğrenciden ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isteyen
öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile meslek yüksekokulu/yüksekokulu
müdürlüğüne ve fakülte dekanlığına başvuruda bulunması gerekir.
d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için doğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma başvurusu kabul
edilmiş olanlardan;
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1) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllarda öğrenim ücretinin en az % 25’ini öder. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kayıt
dondurma işlemi yapılamaz.
2) Öğrenci öğretime tekrar başladığında kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllar karşılığında
ödemiş olduğu ücret, tekrar kayıt yaptırdığı anda ödemesi gereken meblağdan düşülür.
e) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 41 – (1) Üniversitede öğrencinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenci
ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmeyen öğrencinin,
üniversiteye kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.
(3) Üniversitenin internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar
tebligat niteliği taşır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri, YÖK, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Gedik Üniversitesine kaydını yaptırmış öğrencilere, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve
34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yerine 44 üncü madde ile yürürlükten kaldırılanYönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/38)
MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin, 27 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü alt bentleri değiştirilmiş ve aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“2) Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) ile Kefken Adası Feneri
(41° 13.017' N - 30° 15.076' E) arasında kalan karasularımız (Harita-122),
3) Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde,
Çayağzı Burnu (41° 41.040’ N - 35° 25.193’ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-123),”
“4) Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08.874' N - 37° 10.112' E)
yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımız (Harita-123/A)”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-122 ve Harita-123 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Harita-123/A eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
: 26/8/2014
Tarih
Karar No : 2014/8
Konu
: Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı
yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci
maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5
sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI
VI-2247 SAYILI KANUN’UN 24. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN HÜKÜM
UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2012/328
KARAR NO : 2013/1752
KARAR TR : 30.12.2013
(Hukuk Bölümü)
ÖZET : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup İdarece, 2886 sayılı Yasa hükümleri uygulanmak suretiyle kiraya verilen dükkan ve pansiyonun, 2008 yılı itibariyle kiracılık süresinin
sona ermesine ilişkin olarak; taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin
sona ermesinden sonra, 2886 sayılı Yasa’ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle
yeni bir kira ilişkisi kurulmadığından ve taraflar arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde
olduklarını gösteren bir sözleşme de bulunmadığından, tahliye işleminin 5302 sayılı Yasa’nın
yaptığı atıf gereği 2886 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla bu konuda adli
ve idari yargı yerleri arasında doğan hüküm uyuşmazlığının, kesinleşen adli yargı kararının
kaldırılması ve idari yargı kararının benimsenmesi suretiyle giderilmesi gerektiği hk.
KARAR
Hüküm Uyuşmazlığının
Giderilmesi İsteminde
Bulunan (Davalı)
: Aydın İl Özel İdaresi
Vekili
: Av. A.Ş.L.
Karşı Taraf (Davacı)
: K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına H.K.
Vekilleri
: Av. E.Y., Av. A.Ç.Y.
O L A Y : I- K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına H.K.'nun vekilleri,dava dilekçelerinde; müvekkili şirketin halen mülkiyeti davalı tarafa ait Didim İlçesi, Altınkum Plaj
Sitesi, Yalı Caddesi, tapunun 11265 parseli üzerinde bulunan dükkan ve pansiyonun kiracısı
olduğunu; şirketin söz konusu taşınmazı ilk olarak 29.6.1994 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli
olarak belirlenen akit ile, sözkonusu yeri daha sonra 05.06.2005-04.06.2006 tarihleri arasında
1 yıl süre ile kiraladığını; İl Encümeni’nin 4.4.1997 tarih ve 202 sayılı kararı gereğince kira
süresinin 04.06.2007 tarihine kadar, daha sonra da 04.06.2008 tarihine kadar yeniden uzatıldığını; ancak şirkete gönderilen 28.4.2008 tarihli ve 3182 sayılı yazıda; İl Encümeni’nin
5.3.2008 tarih ve 104 sayılı kararı ile 04.06.2008 tarihinde sona erecek kira süresinin uzatılmayacağının, bu tarihte kira süresi biteceğinden, bu tarih itibariyle kiralananın boşaltılarak
teslim edilmesi gerektiğinin bildirildiğini; anılan Encümen Kararının iptali amacıyla İdare
Mahkemesinde iptal davası açıIdığını; davalı idarenin isteminin yasal koşullarının oluşmadığını; çünkü, mülkiyeti davalı Aydın İl Özel İdaresine ait olan yerin kiralanması aşamasında,
önce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihalesinin yapıldığını, akabinde ihale üzerinde
kalan kiracı müvekkili şirket ile davalı arasında tamamen özel hukuk hükümlerine tabi bir kira
sözleşmesi düzenlendiğini; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca davalı
idarenin kira işlerinin, anılan Kanuna göre yapılmasının zorunlu olduğunu, ancak özellikle hazine ve belediye dışındaki diğer kamu kuruluşlarının 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptıkları kira akitlerine, yine bu kanun hükümlerine göre son vereceklerine ilişkin adı geçen
kanunda bir düzenleme bulunmadığını; 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi hükmünden, sadece
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hazine, belediyeler ve vakıfların yararlanabileceğini; bunlar dışındaki diğer kamu kuruluşlarının, taşınmazlarını 2886 sayılı yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar bile, kanunun 75.maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamayacaklarını; zira kiralananın 2886 sayılı kanun
hükümlerine göre ihale sonucu kiralanmasının, 6570 sayılı Yasanın uygulanmasına engel teşkil
etmediğini; gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Yasanın, belediye hudutları dahilindeki
musakkaf nitelikteki taşınmazlar hakkındaki kira sözleşmelerine uygulanmakta olduğunu, 2886
sayılı yasa yönünden ayrık bir hüküm taşımadığını; esasen 6570 sayılı Yasanın 14.maddesinin,
“2490 sayılı İhale Kanunu’na tabi olarak kiraya verilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun
hükümleri tatbik olunur” hükmünü taşıdığını; 2490 sayılı yasanın 1.1.1984 tarihinde yürürlükten kaldırıldığını, yerine 2886 sayılı yasanın konulduğunu; 2886 sayılı yasanın 75.maddesi
hükmünden ancak hazine ve belediyelerin yararlandığını, zira hazine ve belediyelerin; bu
yasa uyarınca kiraya verdikleri taşınmazların süre bitimi sebebiyle 2886 sayılı kanunun 75.maddesine göre mülki amirden tahliyesini isteyebilecekleri gibi, 6570 sayılı kanunun 12.maddesine
dayanarak süre bitimi sebebiyle fuzuli şagil durumuna düşen kiracının sulh hukuk mahkemesine başvurarak tahliyesini isteyebileceklerini; hazine ve belediyeler dışında diğer kamu kuruluşlarının, taşınmazlarını 2886 sayılı yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar bile, bu kanunun
75.maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamayacaklarını; hazine ve belediyeler
dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların, 6570 sayılı yasa kapsamında
ise yazılı tahliye taahhüdü dışında süre bitimi sebebiyle tahliye edilemeyeceğini; bu durumda
müvekkili şirketin, söz konusu kiralanandan tahliyesinin 6570 sayılı kanun hükümlerine göre
yapılmasının gerektiğini; şirketin tahliyesinin, ancak 6570 sayılı kanunda belirtilen tahliye sebeplerinin gerçekleşmiş olmasına ve bu nedenlere dayanılarak adli yargıda açılmış bir tahliye
davası sonucunda mahkeme tarafından verilmiş tahliye kararı doğrultusunda mümkün olacağını, ancak davalı tarafından, müvekkili şirket aleyhine, adli yargıda açılmış bir tahliye davası
bulunmadığını; bununla birlikte 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’un
11.maddesine göre ''kiracı, kira müddetinin bitiminden en az 15 gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 yıl uzamış sayılır” denildiğini;
Yargıtay kararları ile 2886 sayılı kanunun 75. ve 6570 sayılı kanunun 11.maddesi ile; müvekkilinin 4.6..2008 tarihinde bitecek kira süresinin 1 yıl daha uzamış olduğu, kiracılık sıfatının,
kiracılık süresinin devam ettiği, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu hükümlerine göre tahliyesinin
yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığını ifade ederek; taraflar arasındaki kira ilişkisinin
4.6.2008 tarihinde sona ermediği, kiracılık durumunun devam ettiği, müvekkili, şirketin kiralanandan 2886 sayılı yasa uyarınca tahliye edilmesinin mümkün olmadığı, 6570 sayılı yasanın
11.maddesi uyarınca 4.6.2008 tarihînde sona eren kira sözleşmesinin 1 yıl daha uzamış olduğunun tespiti ile taraflar arasında bu konuda oluşan muarazanın giderilmesi; Aydın İl Özel
İdaresi’nin 28.4.2008 tarihli ve 3182 sayılı yazılarında taşınmazın tahliyesi istendiğinden, dava
sonuna kadar tahliyenin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi istemiyle Aydın
İl Özel İdaresine karşı 13.5.2008 tarihinde adli yargı yerinde dava açmıştır.
Davalı İdare vekili savunma dilekçesinde; söz konusu encümen kararının idarelerini
teftiş eden Mülkiye Başmüfettişinin düzenlemiş olduğu Teftiş Raporu, mevcut Kira Kontratının
7, 27 ve 28. maddeleri kapsamında alındığını; anılan teftiş raporunda, Sayıştay Genel Kurulunun 21.1.1993 gün ve 4761/1 nolu kararına göre, 2886 sayılı kanuna istinaden ihale yolu ile
kiraya verilen yerler için 6570 sayılı kanunun uygulanamayacağını, ihale ile kiraya verilmiş
olar gayrimenkulün kiralama süresinin bitiminde yeniden ihale yapılmaksızın kira süresinin
uzatılmasının mümkün olmadığının hükme bağlandığı, Danıştay 10.Dairesinin 1991 yılına ait
aynı yönde kararının bulunduğunu, bu nedenle kiralama süreleri dolan gayrimenkullerin kiralama sürelerinin uzatılmayarak yeniden 2886 sayılı kanuna göre ihaleye verilmesine dikkat
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edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine, Rapor doğrultusunda işlem tesis edildiğini; 2490 sayılı Kanunun 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı kanunla yürürlükten kalktığını,
2886 sayılı kanunun 94.maddesi ile 6570 sayılı kanunun 14.maddesi hükmünün uygulanması
imkanının kalmadığını; kamu taşınmazlarının kiralanması konusunda 2886 sayılı yasa ile özel
düzenleme getirildiğini, bu nedenle kira süresinin bitiminde sözleşmelerin bir yıl daha uzatılmış
sayılacağına ilişkin 6570 sayılı yasanın 11.maddesinin uygulanabilirliğinin ortadan kalktığını;
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7/g maddesinde, 2886 sayılı kanunun 75.maddesi hükümlerinin, il özel idaresinin taşınmazları hakkında da uygulanacağını hükme bağladığını; kira
kontratının 7, 27 ve 28.maddelerinde de idarelerinin yetkilerine ve 2886 sayılı kanuna ilişkin
hüküm bulunduğunu; buna göre, kira süresinin bitiminde idarenin akdi uzatmaması halinde,
kiracının o andan itibaren fuzuli şagil sayılacağını ve mülkiye amirince, zabıta marifetiyle tahliye edilebileceğini; yine 2886 sayılı yasanın 64.maddesiyle kiralamaya genel olarak süre sınırı
konulduğunu, idarelerin bu konuda yükümlülük altında bırakıldığını, kiracının, 6570 sayılı kanunun 11.maddesine göre sözleşmesinin yenilenmediğini, sözleşme yenilenmediği için fuzuli
şagil durumuna düştüğünü, idarenin mevzuatı ve kira kontratı hükümlerini uyguladığını; ayrıca
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, idarelerinin hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde işlem yapmak zorunda olduklarını ifade ederek, davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.
AYDIN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ: 27.3.2009 gün ve E:2008/273,
K:2009/227 sayı ile, “...Taraf dilekçeleri, delil listeleri, çekişme konusu kira sözleşmesi ve ekleri, İl Daimi Encümen kararı, Noterlik onaylı kira kontratı ve ekleri, İl Özel İdare yazısı, emsal
kararlar, Mahkememizin 2008/221 Esas sayılı dava dosyası incelenip değerlendirilmiş, Mevzuat ve tarafların ilişkileri ile ilgili sözleşme, kayıt ve belgelerin niteliği ve geçerliliği hususunda
bilirkişi incelemesi yapılıp 15.12.2008 günlü bilirkişi raporu alınmış, taraf iddia ve savunmaları
kapsamında yanlar arasındaki ilişki ve çekişmenin hukuksal niteliği ve değerlendirilmesi ile
yorumu hâkimliğimizce yapılmıştır.
Buna göre; mülkiyeti davalıya ait taşınmazın 29.06.1994 başlangıç tarihli ve aynı gün
İl Daimi Encümen 443 sayılı kararına dayalı kira sözleşmesinin kapsamında Noterlik onayı ile
yanlar arasında kira sözleşmesi düzenlendiği ve uygulana geldiği görülmektedir. Kira sözleşmesinin uzatılmasına rağmen, 2008 yılı içindeki İl Encümen kararı ile sürenin uzatılmayacağının bildirilmesi üzerine davacı tarafça sözleşmenin 6570 sayılı kanun hükümlerine göre son
bulması gerektiğinden tek tarafı kararla son bulmanın mümkün olmadığı öne sürülmüş, davalı
idari ise 2886 sayılı kanuna göre kiraya verildiğinden yeniden ihaleye çıkarılarak kiralanabileceğinden kira süresinin sona erdiği savunulmuş, taraflar arasındaki çekişmenin giderilmesi
istenmiştir.
Yanlar arasındaki kiralama işlemi, başlangıçta 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale
sonucu yapılmış ise de sözleşme hükümlerinde olsun, İl Özel İdare Kanunu’nda olsun kira süresinin bitiminde yeniden bir ihale sureti ile kiralamanın kararlaştırılmadığı, özel şartlar ve hükümler gereğince taşınmazın tahliyesi unsurlarının 6570 sayılı kanun hükümlerine dayanması
gerektiği, davalı tarafın savunmasına konu tahliye nedenlerinin oluşmaması sonucu tahliye isteminin yerinde bulunmadığı, davacının kiracılığının sürmekte olduğu görüş ve sonucuna varılmakla davalı itiraz ve savunmaları somut olaya uygun görülmemiş, davacı iddiaları yerinde
bulunmakla davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Davalı tarafça Aydın idare Mahkemesi karar sureti ibraz edilip sonucu itibarıyla savunmalarına dayanak olarak uygulanması istenmiş ise de, yargılama aşamasında görev ve derdesttik
itirazlarının reddedildiği de gözetildiğinde her iki davanın taraf ve aralarındaki ilişki aynı olsa
bile iddia ve talep sonuçları birbirinden farklı bulunduğundan değerlendirmeler buna göre yapılmış, gerekçe oluşumunda göz önüne alınmıştır.
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HÜKÜM:
Davanın Kabulüne,
Taraflar arasındaki kira ilişkisinin 04.06.2008 tarihinde sona ermediğinin,
Davacının kiracılık sıfatının devam ettiğinin,
Davacının kiralanandan 2886 sayılı yasa hükümlerine göre tahliye edilmesinin mümkün
olmadığının, 6570 sayılı yasanın 11. maddesine göre 04.06.2008 tarihinde sona eren kira yılının
sözleşmesinin bir yıl daha uzamış olduğunun tespiti ile taraflar arasındaki bu konuda oluşan
muraazanın bu şekilde giderilmesine,
İhtiyati tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına (14.05.2008 günlü ek karardaki)...” karar vermiş; bu karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.6.2010 gün ve
E:2010/2636, K:2010/9564 sayılı kararı ile onanmış, karar düzeltme istemi aynı Dairenin
7.12.2010 gün ve E:2010/12896, K:2010/16407 sayılı kararı ile reddedilmiş ve anılan karar
kesinleşmiştir.
II-Davacı K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına H.K.'nun vekilleri; Aydın İl Özel
İdaresine karşı; Aydın-Didim İlçesi Altınkum Plaj Sitesi Yalı Caddesi tapunun 11265 parseli
üzerinde kayıtlı mülkiyeti davalı idareye ait dükkan ve pansiyonun kira sözleşmesinin sona
ereceği 04.06.2008 tarihinden itibaren sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin 05.03.2008 tarih
ve 104 sayılı Aydın İli İl Encümeni Kararı ile bunun uygulanmasına yönelik olarak gönderilen
idari ve adli yaptırımlar içeren 28.04.2008 tarih ve 3182 sayılı davalı idare işleminin; 5302 sayılı Yasada İl Encümeninin görev ve yetkileri arasında üç yılı geçmemek üzere taşınmazların
kiralanmasına karar vermek yetkisi bulunmasına rağmen, taşınmazları kiraya vermeme ve/veya
tahliye işlemlerinin başlatılıp başlatılmamasına yönelik karar alma konusunda bir görev ve
yetki verilmediğini, İl Encümeni Kararında yeniden ihaleye çıkılacak olması nedeniyle tahliye
işlemlerinin başlatılması gerektiği belirtilmiş ise de, bu yasal bir gerekçe olmayıp 6570 sayılı
Yasa’da tahliye iş ve işlemlerinin başlatılabilmesi şartları arasında yeniden ihaleye çıkarılması
şartının yer almadığını, 2886 sayılı Yasadan hazine, belediyeler ve vakıfların yararlanabileceğini, bunun dışındaki kamu kuruluşlarının taşınmazlarını 2886 sayılı yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar dahi bu kanunun 75. maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamayacaklarından, dava konusu taşınmazların tahliyesinin başlatılmasına ve/veya tahliyesine yönelik
olarak 6570 sayılı yasada sayılan şartlar mevcut olmamasına rağmen hiç bir yasal gerekçe gösterilmeksizin kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak alınmış bulunan kira sözleşmesinin yenilenmemesine, kira süresinin uzatılmamasına ve dolayısıyla sözleşmenin feshedilmesine ilişkin İl Encümeni Kararının yasal dayanaktan yoksun bulunduğunu ifade ederek; Aydın İli İl Encümeninin 5.3.2008 tarihli ve 104 sayılı kararı ile idari yaptırım içeren 28.4.2008
tarihli ve 228-3182 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle aynı tarihte (13.5.2008) İdari
yargı yerinde dava açmıştır.
Davalı İdare vekili, cevap dilekçesinde, adli yargı yerindekine benzer doneleri ileri sürerek, davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.
AYDIN 1.İDARE MAHKEMESİ: 22.1.2010 gün ve E:2008/659, K: 2010/101 sayı ile,
“...Dava; Aydın-Didim İlçesi Altınkum Plaj Sitesi Yalı Caddesi, tapunun 11265T parseli üzerinde kayıtlı mülkiyeti davalı idareye ait dükkan ve pansiyonun kira sözleşmesinin sona ereceği
4.6.2008 tarihinden itibaren sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin 05.03.2008 tarih ve 104
sayılı Aydın İli İl Encümeni Kararı ile bunun uygulanmasına yönelik olarak gönderilen idari
ve adli yaptırımlar içeren 28.04.2008 tarih ve 3182 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle
açılmıştır.
01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1. maddesi
birinci fıkrasında; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet yapım kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işle-
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rinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği, 51. maddesinin (g) bendinde; (…)Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri
ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin
gayri ayni hak tesisinin, pazarlık usulünde ihale edilebileceği belirtilmiş, 64. maddesinde ise,
Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin on yıldan çok olamayacağı, (...)
Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınmasının
şart olduğu, üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedelinin her yıl şartname ve
sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 75. maddesiyle; "Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu
Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hâzinenin
işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. Ecrimisil
fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede
hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır, işgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek
idareye teslim edilir." düzenlemesi yer almaktadır.
Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmeliğin 68. maddesinde, Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamayacağı, (...) Üç yıldan fazla süreyle kiraya
verme işlerinde önceden Bakanlıktan izin alınacağı, 74. maddesinde, Kira sözleşmesi, sürenin
bitimiyle sona ereceği, 89. maddesinde ise, kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma
izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya
herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesinin(...) defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince
en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak
teslim edileceği hükmüne yer verilmiştir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrasında, (...) 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da
uygulanacağı belirtildikten sonra, aynı kanunun 26. maddesinde, Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek il özel idaresi encümenin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Devlet İhale Kanunu’nun hangi idarelerin
hangi işleri için hangi yöntemin uygulanacağına ilişkin koşullar belirlendiği, bu kapsamda idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarını kiraya verme süreleri belirlenmiş, kira süresinin bitimi
üzerine, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edileceği, sözleşmede herhangi bir hüküm
yoksa taşınmazın kiracı tarafından kendiliğinden tahliye edileceği, aksi halde ecrimisil alınacağı, süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen taşınmazların tahliyesinin defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanacağı, 2886 sayılı Yasa ve bu Yasa’ya dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin kiralamaya genel olarak süre sınırı koyduğu, taşınmazlardan yararlanmak isteyenler arasında haksız rekabeti önleme
amacıyla kira süresi sonunda taşınmaz malın yeniden kiraya verilebilmesinin ancak yeniden
ihale yapılması halinde mümkün bulunduğu, kira sözleşmesinin süresi sona erdiğinde taşınmazı
kullananların kiracı konumunda olmayıp fuzuli şagil durumunda bulunduğu, çünkü ortada halihazırda ihale ile kiracı durumunda olduklarını ortaya koyan bir sözleşmenin kalmayacağı, bu
yüzden de tahliyelerinin 5302 sayılı Yasa’nın yaptığı atıf gereği 2886 sayılı Yasa uyarınca mülki
amirlikçe sağlanacağı sonucuna varılmaktadır.
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Dava dosyasının incelenmesinden; Aydın-Didim İlçesi Altınkum Plaj Sitesi Yalı Caddesi tapunun 11265 parseli üzerinde kayıtlı mülkiyeti davalı idareye ait dükkan ve pansiyonun,
yapılan ihale sonucu davacı şirkete ihale edilmesine ilişkin 08/07/1994 tarihli İl Özel İdare
Müdürlüğü kararına istinaden aynı tarihli sözleşme ile 29/06/1994 tarihinden geçerli olmak
üzere 3 yıl süreyle davacıya kiralandığı, 22/12/2004 tarih ve 606 sayılı Aydın Valiliği İl Daimi
Encümeni kararı ile sözleşmenin yeniden düzenlenerek 06/04/2005 tarih ve 243 sayılı Encümen
kararı uyarınca, 15/06/2005 tarihli taahhüt alınarak 05/06/2005 tarihinden geçerli olmak üzere
22/07/2005 tarihli sözleşmeyle davacıya kiralandığı, İl Encümeninin 04/04/2007 tarih ve 202
sayılı kararlarıyla kira bedelinin pazarlık suretiyle yeniden belirlenerek kira süresinin bir (1)
yıl süre ile uzatıldığı, İl Özel idaresini 2007 yılında teftiş eden müfettiş raporunda, kira süresi
dolan taşınmazların yeniden ihale edilmesi yerine kira sürelerinin İl Daimi Encümeni kararı
ile uzatıldığı, uygulamanın genel olduğunun belirtildiği, bunun üzerine 05/03/2008 tarih ve
104 sayılı II Encümen kararı ile aralarında davacı tarafından kullanılan taşınmazın da bulunduğu 2008 yılı 4-5 ve 6. aylarında kira süreleri sona erecek olan kiracıların kira sürelerinin
uzatılmamasına, sözleşmelerin yenilenmemesine, İl Özel idaresi tarafından tahliye işlemlerinin
başlatılmasına, yeniden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verilmesi şeklindeki kararın alındığı ve bu kararın 28/04/2008 tarih ve 3182 sayılı yazı
ile davacıya bildirilerek, kira sözleşmesinin son günü olan 04/06/2008 tarihi itibariyle uyuşmazlık konusu gayrimenkulleri boşaltılmasının istendiği, bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacı vekilinin, müvekkilinin 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verilmiş olan taşınmazların, sözleşmenin imzalanmasından sonra ancak 6570 sayılı Yasa
hükümleri uyarınca tahliyesinin sağlanabileceğini ileri sürmekte ise de; 6570 Sayılı Kanunun
14. Maddesinde, 2490 Sayılı Artırma-Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olarak kiraya verilen
taşınmazlar hakkında da 6570 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmak suretiyle 2490 Sayılı Kanuna göre kiraya verilen taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklar için de 6570
Sayılı Kanun hükümleri uygulanacağının belirtildiği, ancak 1984 tarihinde yürürlüğe giren
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile devlet ve kamu kurumlarının ihale esaslarının yeniden düzenlenerek 2490 Sayılı Kanun ile bu kanunda ek ve değişiklikler yapan kanunlar ve diğer kanunların 2886 sayılı kanuna uymayan hükümlerinin kaldırılmış olması nedeniyle, 2886 Sayılı
Devlet ihale Kanunu’na göre kiraya verilen taşınmazlar hakkında 6570 sayılı kanuna gönderme
yapılmasına imkan kalmamasıyla birlikte, 2886 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra
ihale yapma sorumluluğu yönünden taşınmaz malın musakkaf olup olmaması da bir önem arz
etmemektedir. Musakkaf yapıların kiralanması konusunu düzenleyen 6570 sayılı Yasanın, davalı idarenin 2886 sayılı Yasadan kaynaklanan ihale yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı
da açıktır.
Olayda, Aydın İli İl Encümeni kararının, davacının İl Özel İdare Müdürlüğünden kira
sözleşmesiyle kiraladığı ve kira süresi 1(bir) yıl süre ile uzatılarak faaliyette bulunduğu Aydın-Didim İlçesi, Altınkum Plaj Sitesi Yalı Caddesi tapunun 11265 parseli üzerinde kayıtlı
mülkiyeti davalı idareye ait dükkan ve pansiyonun kira süresinin uzatılmamasına, sözleşmenin
yenilenmemesine, İl Özel İdaresi tarafından tahliye işlemlerinin başlatılmasına ve yeniden
2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verilmesine yönelik işlemin davanın
konusunu oluşturduğu, uyuşmazlığın, sorunun 6570 sayılı Kanun uyarınca mı yoksa 2886 sayılı
Kanun uyarınca mı çözüleceği noktasından kaynaklandığı görülmüştür.
6570 sayılı Kanunun özel şahıslara ait taşınmaz malların kiralanmasında uygulanacak
kanun olduğu, anılan Kanun’un 14. maddesi ile de devlete ait taşınmaz malların 2490 sayılı
Kanun’a göre kiraya verilmesi halinde de bu Kanun’un uygulanacağının belirtildiği, ancak
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2490 sayılı Kanun’un 01/01/1984 tarihinden itibaren 2886 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle 6570 sayılı Kanun’un 11. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren yerler hakkında uygulanmayacaktır.
Zira 2886 sayılı Yasa, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare
ve belediyelerin özel mülkiyetine tabi olan taşınmazların kiralanmasında uygulanacak kanun
olup anılan idarelerin özel mülkiyetine tabi taşınmazların kiralanması yasa koyucu tarafından
2886 sayılı kanun kapsamına sokularak 6570 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıştır.
Uyuşmazlığın hallinde uygulanacak mevzuattaki önceliğin, özel kanun niteliğindeki
2886 sayılı Kanunda olması gerektiği düşünüldüğünde, anılan Kanunla il özel idarelerine ait
taşınmazların kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin sona ermesi konusunda özel bir düzenleme
getirilmiş olduğu, bu özel düzenlemeyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,
özel idare ve belediyelerin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kira sözleşmelerinin süre bitiminde aynı koşullarla bir yıl daha uzatılmış sayılacağına ilişkin 6570 sayılı Kanunun 11. maddesinin uygulanabilirliğinin ortadan kalktığı, çünkü 2886 sayılı Yasanın kiralamaya genel olarak süre sınırı koyarak bu noktada idareleri yükümlülük altında bıraktığı, bu
durumda ilk yapılan ihale sonrasında kira süresinin uzatılmış olmasının bu kira sözleşmesinin
6570 sayılı Yasa’nın uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi kira sözleşmesinin bitiş tarihi itibariyle ortada kiracılık ilişkisinin varlığını ortaya koyan bir sözleşmenin bulunduğundan söz edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
Bu durumda, taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin sona ermesinden sonra 2886 sayılı Yasa’ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir
kira ilişkisi kurulmadığından ve taraflar arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde olduklarını
gösteren bir sözleşme de bulunmadığından, davacının tahliyesinin 5302 sayılı Yasa’nın yaptığı
atıf gereği 2886 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirileceği tabii olup, geçerliliğini yitirmiş fiili
sözleşmenin sözde yenilenme süresi dolmadan artık kira süresinin uzatılmayacağının, sözleşmenin yenilenmeyeceğinin, tahliye işlemlerine başlanacağının ve taşınmazların 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verileceğine ilişkin olarak alınan 05/03/2008 tarih
ve 104 sayılı Aydın İl Encümen kararı ve bu kararın uygulanmasına yönelik 28/04/2008 tarih
ve 3182 sayılı davalı idare işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Nitekim benzer bir konuda mahkememizce verilen "dava ret" kararı Danıştay 8. Dairesinin 17/11/2009 gün ve 2009/6790 sayılı kararıyla onanmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine…” karar vermiş, bu karar Danıştay 8. Dairesinin
6.5.2011 gün ve E:2010/2150, K:2011/2555 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.
III-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDEN İSTEK: Aydın İl Özel İdaresi vekili, davacı
K. Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, müvekkili idare aleyhine, mülkiyeti idarelerine ait Altınkum Plaj Sitesi 11265 parsel üzerindeki dükkan ve pansiyonda, Aydın
3.Noterliğinin 22/07/2005 tarih ve 09514 sayılı kira kontratı ile 05/06/2005 başlangıç tarihli
kira kontratı ile kiracı olarak bulunan kiracının, 04/06/2008 tarihinde dolacak olan kira süresinin
ise Aydın İl Daimi Encümeni’nin 05/03/2008 tarih ve 104 sayılı kararı ile kira sürelerinin uzatılmamasına, sözleşmelerinin yenilenmemesine, yeniden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verilmesine karar verilmesi ve söz konusu kararın,
idarelerinin 28/04/2008 tarih 3182 sayılı yazıları ile davacıya bildirilmesi üzerine, anılan Encümen kararının ve bildirime dair idari işlemin iptali istemiyle idari yargı yerinde açılan davada; Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin kesinleşen 22/01/2010 gün ve E:2008/659, K:2010/101
K. sayılı kararıyla; taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin sona ermesinden sonra 2886 sayılı Yasa'ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir
kira ilişkisi kurulmadığından ortada halihazırda ihale ile kiracı durumunda olduklarını gösteren
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bir sözleşme de bulunmadığından, davacının tahliyesinin 5302 sayılı Yasa'nın yaptığı atıf gereği
2886 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirileceğinden, geçerliliğini yitirmiş fiili sözleşmenin sözde
yenilenme süresi dolmadan artık kira süresinin uzatılmayacağının, sözleşmenin yenilenmeyeceğinin, tahliye işlemlerine başlanacağının ve taşınmazların 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verileceğine ilişkin olarak alınan dava konusu Encümen kararında
mevzuata aykırılık görülmediği ve davanın reddine karar vermiş olduğu; yine aynı yerde; kiracının 04/06/2008 tarihinde kira süresinin sona ermesi nedeniyle boşaltılmasına kiralananın
teslimine aksi takdirde Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi gereğince işlem yapılacağına dair
05/03/2008 gün ve 104 sayılı Aydın İl Encümeni kararı gereğince, Taraflar Arasında Kira Sözleşmesinden kaynaklanan muarazanın giderilmesi ve kiralanandan tahliyesine ilişkin ihtiyati
tedbir talebi ile durdurulması talebiyle açılan davada, Aydın 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
kesinleşen 27/03/2009 tarihli, E:2008/273, K:2009/227 sayılı kararıyla; davanın kabulüne, taraflar arasındaki kira ilişkisinin 04.06.2008 tarihinde sona ermediğinin, davacının kiracılık sıfatının devam ettiğinin, davacının kiralanandan 2886 sayılı yasa hükümlerine göre tahliye edilmesinin mümkün olmadığının, 6570 sayılı yasanın 11. maddesine göre 04.06.2008 tarihinde
sona eren kira yılının sözleşmesinin bir yıl daha uzamış olduğunun tespiti ile taraflar arasındaki
bu konuda oluşan muarazanın bu şekilde giderilmesine, ihtiyati tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına karar verildiği nedeniyle; anılan taşınmazlara uygulanacak Yasa hükümlerinde çelişki doğduğu öne sürülerek, hüküm uyuşmazlığının 2247 sayılı Yasanın 24.maddesi uyarınca çözümlenmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
Başkanlıkça, 2247 sayılı Yasanın 24. ve 16. maddelerine göre ilgili Başsavcıların yazılı
düşünceleri istenilmiştir.
DANIŞTAY BAŞSAVCISI; “…1-Aydın İli, Didim İlçesi Altınkum, Plaj Sitesi, Yalı
Caddesi tapunun 11265 parseli üzerine kayıtlı bulunan ve mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine
ait olan dükkan ile pansiyonun kira sözleşmesinin sona ereceği 4.6.2008 gününden itibaren
sözleşmenin yenilenmemesine ve yeniden 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek
kiraya verilmesine ilişkin 5.3.2008 tarih ve 104 sayılı Aydın İli İl Encümeni kararı ile bunun
uygulanmasına yönelik 28.4.2008 tarih ve 3182 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle
açılan davada; taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin sona ermesinden
sonra 2886 sayılı Yasa'ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir kira ilişkisi
kurulmadığından, taraflar arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde olduklarını gösteren bir
sözleşme bulunmadığı, davacının tahliyesinin 5302 sayılı Yasa'nın yaptığı atıf gereği 2886
sayılı Yasa uyarınca gerçekleştirileceğinden, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Aydın 1. İdare Mahkemesinin 22.01.2010 gün ve
E:2008/659, K:2010/101 sayılı kararın temyiz incelemesi sonucu; Danıştay Sekizinci Dairesinin 6.5.2011 günlü E:2010/2150, K:2011/2555 sayılı kararıyla onanmış olup karar kesinleşmiştir.
2-Anılan taşınmaz hakkında K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından, 5.3.2008
gün ve 104 sayılı Aydın İl Encümeni kararı eklenerek, taşınmazın boşaltılması, İl özel idaresine
teslim edilmesi yolunda tebligatta bulunulması üzerine, Şirket, "kira sözleşmesinden kaynaklanan murazaanın giderilmesi ve tahliyenin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi" istemiyle Aydın İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış ve Mahkemenin 27.3.2009 gün
ve E:2008/273, K:2009/227 sayılı kararı ile olayda 2886 sayılı Yasanın uygulanamayacağı,
6570 sayılı Yasanın 11 inci maddesine göre kira süresinin bir yıl daha uzamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; bu karar Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesinin 28.6.2010
gün ve E:2010/2636 K:2010/9564 sayılı kararı ile onanmış ve karar kesinleşmiştir.
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3-Yukarıda anılan farklı yargı yerlerinde açılan davaların tarafı olan Aydın il özel İdaresi, kararlar arasında çelişki bulunduğunu ve hakkın yerine getirilmesinin olanaksız hale geldiğini belirterek hüküm uyuşmazlığının giderilmesi talebinde bulunmuştur.
USULE İLİŞKİN İNCELEME :
İdari ve adli yargı kararları arasında oluştuğu ileri sürülen hüküm uyuşmazlığının çözümü için; öncelikle hüküm uyuşmazlığının oluşup oluşmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 2592
sayılı Kanun ile değişik 24'üncü maddesinin birinci fıkrasında, “1 nci maddede gösterilen yargı
mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki
çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının
varlığı kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan hükme göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için:
a-Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi
tarafından verilmesi,
b-Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,
c-Her iki kararın da kesinleşmiş olması,
d-Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,
e-Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması,
Koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.
Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kararların incelenmesinden ortada, adli ve
idari yargı yerlerince verilmiş ve yasa yollarına başvurularak kesinleşmiş kararlar oldukları;
her iki kararda da davanın esasının hükme bağlandığı anlaşılmıştır.
Anılan taşınmaz üzerinde kiracılık süresinin sona erdiği ve yeniden ihale yoluyla taşınmazın kiracısının belirleneceğine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğunu belirten idari yargıda verilen karara karşılık; adli yargı da taşınmaz üzerinde kiracılık ilişkisinin devam ettiği
yönünde karar verildiği anlaşılmakla; anılan kararlar arasındaki çelişki nedeniyle taşınmazın
üzerindeki hakkının yerine getirilmesinin olanaksız hale geldiği; bu duruma göre, söz konusu
adli ve idari yargı kararları arasında hüküm uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü gerekmektedir.
HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ ESASININ İNCELENMESİ
5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanununun il özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları başlıklı
7. maddesinde "İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet Malına karşı suç işlemiş
sayılır.(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26. md.) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi
hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır." kuralı yer almıştır.
Bir anlaşmazlığın çözümünde genel ve özel yasalarda anlaşmazlığı doğuran olay aynı
anda uygulanması gereken farklı düzenleyici hükümlerin bulunması halinde özel yasa hükmünün uygulanması, ya da bir yasada doğrudan doğruya konuya yönelik özel bir hüküm bulunması halinde bu özel hükmün uygulanması veya olaya yönelik düzenleyici hükümler taşıyan
iki genel ya da özel yasadan, daha sonraki tarihte yürürlüğe girenin uygulanması hukukun genel
ilkelerindendir.
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1955 tarihinde kabul edilen dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 6570 sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun özel hukuk alanında kiracı kiralayan ilişkilerini düzenleyen genel Kanun niteliğindedir. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı ihale Yasası
ise, hem 6570 sayılı Yasa’dan sonra yürürlüğe girmiş bir yasa olup 75. maddesiyle de Hazineye
ait taşınmazların fuzulen işgaliyle ve kira sözleşmeleriyle ilgili hükümler içermesi yönünden
özel yasa niteliğindedir. Söz konusu düzenleme ile yasakoyucunun Devlete ait taşınmazların
kiralanmasıyla ilgili 2886 sayılı Kanunda yer verdiği hükümlerle özel hukuk alanından çıkartmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen 5302 sayılı Yasa'nın anılan kuralı ile de il
Özel İdarelerinin taşınmazlarında 2886 sayılı Yasa'nın uygulanacağı anlaşılmaktadır.
Dava konusu taşınmazla ilgili olarak davalı idare tarafından kira kontratı bitiminde
2886 sayılı Yasa uyarınca taşınmazın yeniden ihaleye çıkmasına yönelik tesis edilen işlemde
bu nedenle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
SONUÇ:
1-Aydın İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.3.2009 gün ve E:2008/273, K:2009/227
sayılı kararı ile Aydın Birinci İdare Mahkemesinin 22.1.2010 gün ve E:2008/659 K:2010/101
sayılı kararları arasında hüküm uyuşmazlığı bulunduğuna;
2-Aydın ikinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.3.2009 gün ve E:2008/273, K:2009/227
sayılı kararının kaldırılmasına;
3-Aydın Birinci İdare Mahkemesinin 22.1.2010 gün ve E:2008/659 K:2010/101 sayılı
kararının kabulüne;
Bu suretle hüküm uyuşmazlığının giderilmesine karar verilmesi gerekeceği …” yolunda
düşünce vermiştir.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI; “…Aydın 1. İdare Mahkemesinin
22/01/2010 gün ve 2008/659 E, 2010/101 K sayılı dava dosyasının incelenmesinde; Davacı K.
Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aydın İli İl Encümeninin 22/1/2004 gün ve 606 sayılı kararı
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Didim ilçesi Altınkum Plaj sitesi Yalı caddesinde tapunun
11265 parseli üzerinde bulunan dükkan ve pansiyonu Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralamış, kira süresinin sonunda sözleşmeyi yenilemek istemeyen Aydın İli İl Encümeninin,
05/03/2008 gün ve 104 sayılı karar ile kira süresinin yeniden uzatılmamasına ve işyerinin 2886
sayılı yasa uyarınca yeniden ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesine karar verilmiştir. Davacı
şirket vekili tarafından Aydın 1. İdare Mahkemesinde İl Encümeninin, 05/03/2008 gün ve 104
sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada, İdare Mahkemesi, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle yeni kira ilişkisinin 2886 sayılı sayılı Devlet ihale Kanunu
hükümlerine uygun olarak yapılacak ihale sonrası yeniden kurulabileceğini, özel idare mülkiyetine tabi taşınmazın kiralanmasında da 2886 sayılı Yasanın uygulanması gerektiğini, 6570
sayılı Gayrimenkul kiraları Hakkında Kanunun uygulama yeri olmadığı, işlemin hukuka uygun
olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar vermiş, bu karar Danıştay 8. Dairesinin 06/05/2011
gün ve 2010/2150 E, 2011/2555 K sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.
Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2009 gün ve 2008/273 E., 2009/227 K.
sayılı dosyasının incelenmesinde; Davacı K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Aydın İli İl Encümeninin 22/1/2004 gün ve 606 sayılı kararı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Didim ilçesi
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Altınkum Plaj Sitesi Yalı caddesinde tapunun 11265 parseli üzerinde bulunan dükkan ve pansiyonu Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralamış, kira süresinin sonunda sözleşmeyi yenilemek istemeyen Aydın İli İl Encümeninin, 05/03/2008 gün ve 104 sayılı kararı ile kira süresinin
yeniden uzatılmamasına ve işyerinin 2886 sayılı yasa uyarınca yeniden ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesine karar verilmiştir. Bu karar karşısında K. şirketi vekili tarafından İdari yargıda
açılan davanın yanısıra, Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davalı Aydın İl Özel İdaresi
aleyhine, taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesinden kaynaklanan muarazanın giderilmesi
ve kiralananın tahliyesinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebi ile açılan davanın yargılaması sonucunda, mahkeme tarafından, kiralanın tahliyesi hakkında 6570 sayılı
Gayrimenkul Kiraları hakkında kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu Yasa gereği
idarenin tahliye isteminin yerinde bulunmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne ve davacı şirketin kiracılık sıfatının devam ettiğine, davacının 2886 sayılı yasa hükümlerine göre tahliyesinin mümkün olmadığına, kira sözleşmesinin 6570 sayılı yasa gereği bir yıl daha uzamış olduğunun tespitine, ihtiyati tedbir kararının devamına karar vermiş, bu karar Yargıtay 13. Hukuk
Dairesinin 28/06/2010 gün ve 2010/2636 E., 2010/9564 K. sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.
Usule Ait İnceleme;
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 24.
maddesinde(Değişik birinci fıkra: 21.1.1982-2592/7 md.), “1 inci maddede gösterilen yargı
mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki
çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının
varlığı kabul edilir.
Buna göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için:
a-Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi
tarafından verilmesi,
b-Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,
c-Her iki kararın da kesinleşmiş olması,
d-Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,
e-Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.
Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen adli ve idari yargı kararlarının incelenmesinden: ortada adli ve idari yargı yerlerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar bulunduğu; her
iki kararda işin esasının hükme bağlandığı; taraflardan en az birinin (Aydın II Özel idare Müdürlüğü ve davacı taraf yönünden) aynı olduğu anlaşılmaktadır.
Konu ve dava sebebinin aynı olup olmadığına gelince:
İdare Mahkemesinde ve Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davalar, Aydın ili İl Encümeninin önceki bir kararına dayanarak ve 2886 sayılı ihale yasası hükümlerini uygulayarak
kiraya verdiği Didim ilçesinde bulunan taşınmazlar hakkında 2008 yılı için taşınmazları kiralayanlar bakımından kira sözleşmelerini yenilememe ve 2886 sayılı yasa hükümleri uyarınca
yeniden kiralama için ihale yapma iradesine yönelik 05/03/2008 gün ve 104 sayılı kararından
kaynaklanmaktadır, davaların konu ve sebeplerininde aynı olduğu anlaşılmaktadır.
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Olayda, davacıları farklı olan kimseler hakkında verilen kararlar arasındaki çelişki nedeniyle ’’hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması” koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğine gelince: Tarafların aynı olduğu İdari yargı ve adli yargı yerinde görülen davalar sonucu kesinleşen hükümlerde, idari yargı yerinde verilen karar bakımından, taşınmazın 2886
sayılı Yasa hükümleri uygulanarak, kira süresi sonunda yeniden ihaleye çıkarılarak kiralanması
gerektiği, 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre kira ilişkisinin sona erdiği ve taşınmazın tahliyesi
gerektiği halde; adli yargı yerinde verilen kararda ise, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasa hükümlerine atfen, davacı şirketin kiracılık sıfatının devam ettiğine, davacının
2886 sayılı yasa hükümlerine göre tahliyesinin mümkün olmadığına, kira sözleşmesinin 6570
sayılı yasa gereği bir yıl daha uzamış olduğunun tespitine, ihtiyati tedbir kararının devamına
karar verilmiş olup, kararlar arasında çelişki doğduğu gibi, bu çelişki nedeniyle bir hakkın yerine getirilmesininde başvuran bakımından olanaksızlaştığı anlaşılmakla, hüküm uyuşmazlığının varlığının kabulü gerekmektedir.
Hüküm Uyuşmazlığının Esasının incelenmesi;
Adli ve idari yargıda davanın taraflarından olan İl özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan
taşınmazların hukuki niteliği ve bu taşınmazların kiralama usulü ile ilgili mevzuat, konunun
çözümü bakımından incelenmelidir.
Öncelikle her iki yargı yerindeki davalara konu olan kira sözleşmesinin süresinin dolduğu, ancak süresi sona eren sözleşme sonrası kiralananın yeniden 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu gereği ihale prosedürü sonucu kiraya verilip verilmeyeceği ile kira sözleşmenin 6570
sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Yasa gereği kendiliğinden uzamış sayılıp sayılmayacağı
hususu önemlidir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 3. maddesine göre, İl Özel İdareleri, İl halkının
mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan, İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Aynı Yasanın
7. maddesinde ise, İl Özel İdarelerinin malları devlet malı sayılmış ve 01/07/2006 günlü 5538
sayılı Yasanın 26/b maddesi ile eklenen "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi
hükümleri il özel idaresi taşınmazlar hakkında da uygulanır." hükmü ile de, devlet malı sayılan
bu malların kiralanması ve kira süresinin sona ermesi halinde tahliyesi konusunda 2886 sayılı
ihale mevzuatı hükümleri uygulanacağı belirlenmiştir.
Davacı şirketin 29/06/1994 tarihinden bu yana davalı idare ile aralarındaki kira sözleşmesi birden fazla yenilenerek, kiralanan taşınmazla ilgili son olarak İl Encümeni ile pazarlık
usulü ile 02/05/2007 tarihinde kiralama işlemi yapılmış, ve sözleşme imzalanmış ise de, davalara konu Aydın İl Özel İdaresinin 28/04/2008 gün ve 3182 sayılı işlemi ile kira sözleşmesinin
yenilenmeyeceği belirtilerek tahliye kararı alınmıştır.
10/09/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı DİK'nun 1. maddesine göre Genel
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet,
yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. 5302 sayılı Yasanın 7. maddesine 01/07/2006 günü 5538 sayılı Yasa
ile eklenen "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır." hükmü ile de tereddütsüz olarak davalı idarenin taşınmazlarının kiralanması konusunda 2886 sayılı yasanın uygulanacağı belirlenmiştir. 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi de, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra kiralananın fuzuli işgal edilmiş
sayılacağını belirterek zorla tahliyesini düzenlemektedir.
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Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden anlaşılmaktadır ki, davalı idarenin taşınmazları, devlet malı hükmünde olup, kiralanması 2886 sayılı DİK hükümlerine göre yapılır ve
sözleşme süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi halinde de 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi
hükümleri uygulanır. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki kanunun uyuşmazlıkta uygulama yeri bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık Mahkemesinin, 04/04/1994 gün ve 1993/51 E, 1994/5 K sayılı kararında
da 2886 sayılı Yasanın 6570 sayılı yasaya göre özel yasa hükmünde olduğu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanacağı belirlenmiştir.
Açıklanan nedenlerle;
1-Hüküm uyuşmazlığının varlığına,
2-Aydın 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2009 gün ve 2008/273 E., 2009/227 K.
sayılı kararının kaldırılması ile Aydın 1. İdare Mahkemesinin 22/01/2010 gün ve 2008/659 E,
2010/101 K.nın kabulü suretiyle hüküm uyuşmazlığının giderilmesine karar verilmesi gerekeceği …” yolunda düşünce vermiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE:
l-İLK İNCELEME: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, 30.9.2013 günlü toplantısında, dosyanın usul yönünden incelenmesi sonunda;
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Mahkemenin görevi” başlığını taşıyan 1. maddesinde, “Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir” denilmiş; 24. maddesinde (Değişik birinci fıkra: 21/1/1982 2592/7 md.) ise, 1 nci maddede gösterilen yargı mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle
ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi
olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığının kabul edileceği belirtilmiştir.
Anılan hükme göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için:
a) Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az
ikisi tarafından verilmesi,
b) Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,
c) Her iki kararın da kesinleşmiş olması,
d) Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,
e) Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.
Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen adli ve idari yargı kararlarının incelenmesinden ortada adli ve idari yargı yerlerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar bulunduğu, kararlarda da işin esasının hükme bağlandığı ve davaların taraflarının aynı olduğu anlaşılmaktadır.
Konu ve dava sebebinin aynı olup olmamasının incelenmesi:
İdare Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaların, İdarece, 2886
sayılı Yasa hükümleri uygulanmak suretiyle kiraya verilen taşınmazın, 2008 yılı itibariyle; kiralayan davacı bakımından, kiracılık süresinin sona ermesi, kira sözleşmesinin yenilenmemesi,
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kiralama için 2886 sayılı yasa hükümleri uyarınca yeniden ihale yapılmasına ilişkin 05.03.2008
tarih ve 104 sayılı Aydın İli İl Encümeni Kararı ile bunun uygulanmasına yönelik olarak gönderilen idari ve adli yaptırımlar içeren 28.04.2008 tarih ve 3182 sayılı davalı idare işleminden
kaynaklandığı, dolayısıyla davaların konu ve sebeplerinin aynı olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan, İdare Mahkemesince, dava konusu taşınmaz üzerinde kiracılık süresinin
sona erdiği ve yeniden ihale yoluyla taşınmazın kiracısının belirleneceğinden bahisle işlemin
hukuka uygun olduğu yolunda karar verilmesine karşılık; Asliye Hukuk Mahkemesince, davacının taşınmaz üzerindeki kiracılık ilişkisinin devam ettiği yönünde karar verildiği görüldüğünden; söz konusu kararlar arasında çelişki doğduğu, bu çelişki nedeniyle bir hakkın yerine
getirilmesinin ise, başvuran bakımından olanaksız hale geldiği açıktır.
Belirtilen nedenlerle,
1- Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Aydın 1. İdare Mahkemesi kararları arasında,
2247 sayılı Yasanın 24. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından hüküm
uyuşmazlığı bulunduğu,
2- 2247 sayılı Yasanın 25. maddesi hükümleri uyarınca
a) İdari Yargılama Usulü Yasası gözetilerek Uyuşmazlık Mahkemesine yapılan başvuruya ait dilekçe ve eklerinin 30 gün içinde yanıt verilmek üzere K. Turizm İnş. San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ne bildirilmesi, anılan Şirketçe verilen yanıtın karşı tarafa tebliği suretiyle dosyanın
tekemmülünün sağlanması,
b) Usulü işlemler tamamlandıktan ve esas hakkındaki rapor yazıldıktan sonra Başkanlıkça
belirlenecek günde işin esasının görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
Bunun üzerine Uyuşmazlık Mahkemesine yapılan başvuruya ait dilekçe karşı tarafa
(K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne) tebliğ edilmiş; anılan Şirket vekili tarafından yasal süresi içerisinde verilen cevap dilekçesinde, başvurunun reddine karar verilmesi talep edilmiştir.
II-ESASIN İNCELENMESİ
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında,
Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Sıddık YILDIZ, Nurdane TOPUZ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan ve 2247 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin
verdiği yetkiye dayanılarak sözlü açıklama için önceden belirlenen 30.12.2013 günlü toplantısında;
İstemde bulunan Aydın İl Özel İdaresi vekilinin mazeret bildirerek; karşı taraf olan K.
Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili/vekillerinin ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadıkları görüldüğünden tarafların dinlenilmediği ve taraflara sözlü açıklama için yeni bir gün
de verilmediğinden; başvuru dilekçesi ve ekleri, uyuşmazlığa konu edilen kararlara ilişkin dava
dosyaları, ilgili Başsavcıların düşünce yazıları, dayanılan Yasa ve Yönetmelik kuralları, taraflarca verilen dilekçe ve ekleri ve Raportör-Hakim Taşkın ÇELİK’in hazırladığı rapor okunup
incelendikten; Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN
ile Danıştay Savcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ’ün yazılı düşünceleri doğrultusundaki açıklamaları
da alındıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Uyuşmazlık, mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine ait olan ve İdarece, 2886 sayılı Yasa
hükümleri uygulanmak suretiyle K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne kiraya verilen ve
üzerinde dükkan ve pansiyon bulunan taşınmazın, 2008 yılı itibariyle; kiralayan bakımından,
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kiracılık süresinin sona ermesi, kira sözleşmesinin yenilenmemesi, kiralama için 2886 sayılı
yasa hükümleri uyarınca yeniden ihale yapılmasına ilişkin 05.03.2008 tarih ve 104 sayılı Aydın
İli İl Encümeni Kararı ile bunun uygulanmasına yönelik olarak gönderilen idari ve adli yaptırımlar içeren 28.04.2008 tarih ve 3182 sayılı davalı idare işleminden kaynaklanmıştır.
01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1. maddesinde; “ Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin
alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu
Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.” Hükmüne;
“Kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64.maddesinde; “ Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik
tesislerin (Ek ibare: 20/2/2001 - 4628/17 md.) ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım
tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (Ek ibare: 18/4/2001 - 4646/13 md.) ve doğal gaz
iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre
ile kiraya verilmesi mümkündür.
Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin
alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır.
Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” Hükmüne;
“Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler” başlıklı 74.maddesinde; “ Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya
verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.” Hükmüne;
“Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75.maddesinde; “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm
ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil
ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz(1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli
şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz
ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden
geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep
edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.
(Ek cümle: 23/7/2010-6009/24 md.) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi,
peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede
hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.
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İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en
geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/24 md.)Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil
edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına
kadar artırmaya yetkilidir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Yasanın 74.maddesi de dayanak alınarak çıkarılan “Hazine Taşınmazlarının
İdaresi Hakkında Yönetmeliğin” 68. maddesinde, kiraya verilecek taşınmazların kira süresinin
on yıldan çok olamayacağı, üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde önceden Bakanlıktan
izin alınacağı; 74. maddesinde, kira sözleşmesinin, sürenin bitimiyle sona ereceği: 89. maddesinde ise, kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesinin… defterdarlık veya
malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmazın İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edileceği hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 3. maddesinde, İl Özel İdareleri, İl
halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmış; Kanunun 7. maddesinde, İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenlerin
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi
hükümlerinin, il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanacağı belirtilmiş; Kanunun
26.maddesinde ise, taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, il özel idaresi encümenin
görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Diğer taraftan; 18.05.1955 tarihinde kabul edilen 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları
Hakkında Kanunun 11.maddesinde; “Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün
evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl
uzatılmış sayılır.”; hükmüne, 14. maddesinde “2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa
tabi olarak kiraya verilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.” hükmüne yer verilmiş; bu hükümde atıf yapılan 02.06.1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme
ve İhale Kanunu, sonradan 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 94. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, ancak, 6570 sayılı Kanunun 14. maddesinde bu yönden bir değişiklik yapılmaması nedeniyle, anılan 14. madde, yürürlükte olmayan bir kanuna atıf yapan
içeriğiyle varlığını sürdürmüş; nihayet, 04/02/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Dava konusu olayda; Aydın-Didim İlçesi Altınkum Plaj Sitesi Yalı Caddesi tapunun
11265 parseli üzerinde kayıtlı, mülkiyeti Aydın İl Özel İdaresine ait dükkan ve pansiyonun,
yapılan ihale sonucu K. Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ihale edilmesine ilişkin 08/07/1994
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tarihli İl Özel İdare Müdürlüğü kararına istinaden, aynı tarihli sözleşme ile 29/06/1994 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle anılan Şirkete kiralandığı; 22/12/2004 tarih ve 606
sayılı Aydın Valiliği İl Daimi Encümeni kararı ile sözleşmenin yeniden düzenlendiği,
06/04/2005 tarih ve 243 sayılı Encümen kararı uyarınca, 15/06/2005 tarihli taahhütname alınarak 05/06/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 22/07/2005 tarihli sözleşmeyle şirkete kiralandığı; İl Encümeninin 04/04/2007 tarih ve 202 sayılı kararıyla, kira bedelinin pazarlık suretiyle yeniden belirlendiği, kira süresinin bir (1) yıl süre ile uzatıldığı; İl Özel İdaresini 2007
yılında teftiş eden müfettiş raporunda, kira süresi dolan taşınmazların yeniden ihale edilmesi
yerine, kira sürelerinin İl Daimi Encümeni kararı ile uzatıldığı, uygulamanın genel olduğunun
belirtilmesi üzerine, 05/03/2008 tarih ve 104 sayılı İI Encümen kararı ile, aralarında anılan
Şirket tarafından kullanılan taşınmazın da bulunduğu, 2008 yılı 4-5 ve 6. aylarında kira süreleri
sona erecek olan kiracıların kira sürelerinin uzatılmaması, sözleşmelerin yenilenmemesi, İl
Özel idaresi tarafından tahliye işlemlerinin başlatılması ve yeniden 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verilmesine yönelik kararın alındığı ve bu
kararın 28/04/2008 tarih ve 3182 sayılı yazı ile davacıya bildirilerek, kira sözleşmesinin son
günü olan 04/06/2008 tarihi itibariyle uyuşmazlık konusu gayrimenkulleri boşaltılmasının istendiği, bunun üzerine anılan Şirket vekili tarafından; taraflar arasındaki kira ilişkisinin
4.6.2008 tarihinde sona ermediği, kiracılık durumunun devam ettiği, müvekkili, şirketin kiralanandan 2886 sayılı yasa uyarınca tahliye edilmesinin mümkün olmadığı, 6570 sayılı yasanın
11.maddesi uyarınca 4.6.2008 tarihinde sona eren kira sözleşmesinin 1 yıl daha uzamış olduğunun tespiti ile taraflar arasında bu konuda oluşan muarazanın giderilmesi istemiyle adli
yargı yerinde; 2886 sayılı Yasadan hazine, belediyeler ve vakıfların yararlanabileceğini, bunun
dışındaki kamu kuruluşlarının taşınmazlarını 2886 sayılı yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar
dahi bu kanunun 75. maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamayacaklarından,
dava konusu taşınmazların tahliyesinin başlatılmasına ve/veya tahliyesine yönelik olarak 6570
sayılı yasada sayılan şartlar mevcut olmamasına rağmen hiç bir yasal gerekçe gösterilmeksizin
kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak alınmış bulunan kira sözleşmesinin yenilenmemesine, kira süresinin uzatılmamasına ve dolayısıyla sözleşmenin feshedilmesine ilişkin
İl Encümeni Kararının yasal dayanaktan yoksun bulunduğu iddiasıyla; Aydın İli İl Encümeninin 5.3.2008 tarihli ve 104 sayılı kararı ile idari yaptırım içeren 28.4.2008 tarihli ve 228-3182
sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açıldığı anlaşılmıştır.
Öncelikle, aralarında hüküm uyuşmazlığı bulunan yargı yerlerindeki davalara konu
olan kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği, ancak süresi sona eren sözleşme sonrası, kiralananın yeniden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihale prosedürü sonucu mu kiraya verileceği, yoksa kira sözleşmenin 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan hakkındaki Yasa gereği kendiliğinden mi uzamış sayılacağı hususunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Buna göre, 6570 sayılı Kanunun özel şahıslara ait taşınmaz malların kiralanmasında
uygulanacak kanun olduğu, anılan Kanun’un 14. maddesi ile de devlete ait taşınmaz malların
2490 sayılı Kanun’a göre kiraya verilmesi halinde de bu Kanun’un uygulanacağının belirtildiği,
ancak 2490 sayılı Kanun’un 01/01/1984 tarihinden itibaren 2886 sayılı Yasa ile yürürlükten
kaldırılmış olması nedeniyle, 6570 sayılı Kanun’un 11. maddesinin, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu kapsamına giren yerler hakkında uygulanmayacağı; çünkü, 2886 sayılı Yasanın, genel
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bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin özel mülkiyetine
tabi olan taşınmazların kiralanmasında uygulanacak kanun olduğu, sayılan idarelerin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasının, yasa koyucu tarafından 2886 sayılı kanun kapsamına
dahil edildiği ve 6570 sayılı Kanun kapsamından çıkarıldığı açıktır.
Bu bağlamda, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak mevzuattaki önceliğin, özel kanun
niteliğindeki 2886 sayılı Kanunda olması gerektiği düşünüldüğünde, anılan Kanunla il özel
idarelerine ait taşınmazların kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin sona ermesi konusunda özel
bir düzenleme getirilmiş olduğu; bu özel düzenlemeyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma
bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların
kira sözleşmelerinin süre bitiminde aynı koşullarla bir yıl daha uzatılmış sayılacağına ilişkin
6570 sayılı Kanunun 11. maddesinin uygulanabilirliğinin ortadan kalktığı, çünkü 2886 sayılı
Yasanın kiralamaya genel olarak süre sınırı koyarak bu noktada idareleri yükümlülük altında
bıraktığı, bu durumda ilk yapılan ihale sonrasında kira süresinin uzatılmış olmasının bu kira
sözleşmesinin 6570 sayılı Yasa’nın uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi kira sözleşmesinin
bitiş tarihi itibariyle ortada kiracılık ilişkisinin varlığını ortaya koyan bir sözleşmenin bulunduğundan söz edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
Bu durumda, taraflar arasında ilk kira sözleşmesinde öngörülen kira süresinin sona ermesinden sonra 2886 sayılı Yasa’ya uygun olarak ve yeniden ihale yapılmak suretiyle yeni bir
kira ilişkisi kurulmadığından ve taraflar arasında halihazırda kiracılık ilişkisi içinde olduklarını
gösteren bir sözleşme de bulunmadığından, davacının tahliyesinin 5302 sayılı Yasa’nın yaptığı
atıf gereği 2886 sayılı yasa uyarınca gerçekleştirileceği tabii olup, geçerliliğini yitirmiş fiili
sözleşmenin sözde yenilenme süresi dolmadan artık kira süresinin uzatılmayacağının, sözleşmenin yenilenmeyeceğinin, tahliye işlemlerine başlanacağının ve taşınmazların 2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca ihale edilerek kiraya verileceğine ilişkin olarak alınan 05/03/2008 tarih
ve 104 sayılı Aydın İl Encümen kararı ve bu kararın uygulanmasına yönelik 28/04/2008 tarih
ve 3182 sayılı davalı idare işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden; “davanın kabulüne,
taraflar arasındaki kira ilişkisinin 04.06.2008 tarihinde sona ermediğinin, davacının kiracılık
sıfatının devam ettiğinin, davacının kiralanandan 2886 sayılı yasa hükümlerine göre tahliye
edilmesinin mümkün olmadığının, 6570 sayılı yasanın 11. maddesine göre 04.06.2008 tarihinde
sona eren kira yılının sözleşmesinin bir yıl daha uzamış olduğunun tespiti ile taraflar arasındaki
bu konuda oluşan muraazanın bu şekilde giderilmesine” yönelik Aydın 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin; 27.3.2009 gün ve E:2008/273, K:2009/227 sayılı kararının kaldırılması; hukuk ve
usule uygun bulunan ve davalı idare işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden davayı
reddeden Aydın 1.İdare Mahkemesinin, 22.1.2010 gün ve E:2008/659, K:2010/101 sayılı kararının kabulü ve bu suretle hüküm uyuşmazlığının giderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ :
1-Aydın 2.Asliye Mahkemesi’nin 27.3.2009 gün ve E:2008/273, K:2009/227 sayılı
KARARININ KALDIRILMASINA,
2-Hukuk ve usule uygun bulunan Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 22.1.2010 gün ve
E:2008/659, K:2010/101 sayılı KARARIN KABULÜ ve bu surette HÜKÜM UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİNE, 30.12.2013 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar
verildi.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
4 Eylül 2014
PERŞEMBE
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Esaad ve Nadya oğlu, 1989 Halep D.lu,
HASAN DANNO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/822 Esas, 201/709 karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
7809

—————

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Emine oğlu, 1993 Halep
doğumlu MUSTAFA MUHAMMED hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/855 Esas, 2014/733 karar sayılı
ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
7810

—————



Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Ayşe oğlu, 1979 Halep D.lu,
İBRAHİM HÜSEYİN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/821 Esas, 2014/708 karar sayılı ilamı ile
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
7811

2014 Ağustos Günsüzleri
1200-19
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI VE YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL
YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Ankara (Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Ekim-Aralık aralığını kapsayan 3 (üç)
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan
sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 15 Eylül 2014
günü saat 14.30’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

8030/1/1-1

—————
SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ
(KELLE DERİSİ DAHİL) SATILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Ankara (Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Ekim-Aralık aralığını kapsayan 3 (üç)
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan
sırttan düşme büyük baş hayvan derileri (kelle derisi dahil) ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 15 Eylül 2014
günü saat 10.30’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

8030/2/1-1
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TELEFON ABONELERİNİN FİBER OPTİK ÜZERİNDEN DAĞITIMI PROJESİ İÇİN
15 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/106856
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000
0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Sivas-Çetinkaya, Erzurum Gar
sahalarında bulunan Telefon Abonelerinin Fiber optik üzerinden dağıtılmasını temin amacıyla 15
kalem sayısal santral malzemesi satın alınması işi.
2 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 24/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34
nolu oda)
4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL.
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12
nolu oda) 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.
8019/1-1

—— • ——

KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.000 Kg. Kızartmalık yağ alımı, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2. Kızartmalık Yağ Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3. Teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
7989/1-1

—— • ——

İPTAL İLANI
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
3,5 Disk, 2 TB SATA, 2 disk çekmecesi (Sanallaştırma Sistemi Kapasite Artırımı) ihalesi,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16’ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale kayıt numarası
: 2014/102263
1 - İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay
Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (212) 440 00 17
(212) 440 00 19
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@istanbul.edu.tr
2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı
: 27.08.2014 tarih 29101 sayılı
3 - İhale iptal tarihi
: 02.09.2014
4 - İptal nedeni veya nedenleri
: Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının
tespit edilmesi
8016/1-1
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DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA
PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Denizli İli Çal İlçesi Hüseyinler Mahallesi Şehit
Ali Erdemir Caddesi 143 ada 1 nolu parsele yapılacak işhanı binası uygulama projeleri ve ihale
dosyasının hazırlanması (PİD), zemin etüt, harita, harita aplikasyonu, inşaat ruhsatının alımı ile
ilgili Resmi Kurum onaylarının yaptırılması işi 19 Eylül 2014 Cuma günü saat: 14.00’da teklif
alma usulüyle ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine
vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4
İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Denizli Şube Başkanlığından
(Saraylar Mah. 2 nci Ticari Yol No: 35 Kat: 2 DENİZLİ veya THK Çal Şube Başkanlığından
(Hüseyinler Mah. Belediye Sarayı Kat:1 Çal/DENİZLİ) temin edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55
THK Denizli Şube Başkanlığı (0 258) 241 25 38
THK Çal Şube Başkanlığı (0 258) 751 30 29

8007/1-1

—————
KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA
PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Konya İli Cihanbeyli İlçesindeki 109 ada, 11 nolu
parselde kayıtlı 442,00 m² yüzölçümlü arsaya yapılacak olan işhanı binasının uygulama projeleri
ile ihale dosyasının (PİD) anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 19 Eylül 2014 Cuma
günü saat: 16.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine
vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4
İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Konya Şube Başkanlığından
(Başarılı Cad. Şükran Mah. Altunbay Sok. THK Pasajı Kat: 2 No: 101 Meram/KONYA veya
THK Cihanbeyli Şube Başkanlığından (Atçeken Mah. Konya-Ankara Caddesi, Hamam Sok. No: 33
Cihanbeyli/KONYA) temin edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55
THK Konya Şube Başkanlığı (0 332) 350 83 61
THK Cihanbeyli Şube Başkanlığı (0 332) 673 10 41

8008/1-1
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LOJMAN SATILACAKTIR
Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey
caddesi, Ali Rıza Bey sokakta bulunan 418 ada 2 parsel nolu 3.918,00 m2’lik arsa ve üzerindeki
lojmanların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK
TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.
2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.
3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış
yapılacaktır.
4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290
4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler
2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl
Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 16/09/2014 Salı günü saat 14.00’da
Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti
aşağıda belirtilmiştir.
6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai
saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.
7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
a - Gerçek Kişiler için :
1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
2 - İkametgah Belgesi,
3 - Onaylı İmza sirküleri,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,
6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
7 - İmzalanmış şartname.
b - Tüzel Kişiler için:
1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,
yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
6 - İmzalanmış şartname.
8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
11 - Son müracaat tarihi 16/09/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır.
İlan olunur.
Toplam Muhammen
İhale
İhale
İli
İlçesi
Mevki
Bedel (K.D.V. Hariç)
Tarihi
Saati
Kars

Merkez

Ortakapı Mahallesi, Faikbey
Caddesi, Alirıza Bey Sokak

9.514.459,75 TL

16/09/2014
8042/1-1
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1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2014/108306
1 - İdarenin;
a - Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330
Tandoğan/ANKARA
b - Telefon - faks numarası: 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93
c - Web Sayfası: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu işin;
a - Niteliği, türü: Mal Alımı
b - Miktarı: 1 (bir) adet
c - Malların teslim edileceği yer:
c1 - Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB
Stowed/FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.
c2 - Yerli istekliler için: Mallar MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA
adresinde teslim edilecektir.
d - Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Fişek Muayene Tezgahı’nın
teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.
3 - İhalenin;
a - Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat,
716 no.lu Toplantı Salonu
b - Tarihi ve saati: 22/10/2014, 10.30
4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;
a - İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk
Lirası)
b - İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat
oda no: 720” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım
organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
c - İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi
Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun
ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 No.lu
odadan alınacaktır.
5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a - Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.
b - Tarih ve saati: 22/10/2014, 10. 30
6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
İstekli;
6.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
elektronik posta adresini,
6.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesini,
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6.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
6.4 - İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına
dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda
olmadığına dair yazılı beyanını,
6.5 - Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen
proforma fatura),
6.6 - İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz
seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,
6.7 - Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi,
sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma
durumunu gösteren beyanını,
6.8 - Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Fişek Muayene Tezgahı’nın
imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi
Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş
İmalatçılık Belgesini (Ek-A),
6.9 - Yerli imalatçı olması halinde; Fişek Muayene Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik
edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini,
6.10 - AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş
kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International
Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon
kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesinden herhangi birini,
6.11 - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,
6.12 - Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin
kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,
6.13 - Teklif edeceği Fişek Muayene Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin isimleri ve
adresleri ile birlikte Fişek Muayene Tezgahı’nın satın alındığı yılı da içeren referans listesini,
teklifi ile birlikte sunacaktır.
7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve
Yabancı İstekliler katılabilecektir.
8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte
serbesttir.
9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.
11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.
12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya
çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.
13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.
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14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.
15 - Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.
16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul
Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.
17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim
günüdür.
18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı
uygulanmayacaktır.
19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.
20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi
kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü
maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.
21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen
ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.
23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.
24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen
hükümlere uygun olarak verilecektir.
İlan olunur.
7983/1-1

—————

1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI VE
1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU DARBELİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI
SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No: 2014/108276
1 - İdarenin;
a) Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330
Tandoğan/ANKARA
b) Telefon - faks numarası: 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93
c) Web Sayfası: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu işin;
a) Niteliği, türü: Mal Alımı
b) Miktarı: 2 (iki) adet
c) Malların teslim edileceği yer:
c.1) Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB
Stowed / FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.
c.2) Yerli istekliler için: Mallar MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA adresinde
teslim edilecektir.
d) Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Çok İstasyonlu Elektrikli
Kapsül Dolum Tezgahı ve Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın teslimatının
gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.
3 - İhalenin;
a) Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat,
716 no.lu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 22/10/2014, 14.30
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4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;
a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500-TL (beş yüz Türk
Lirası)
b) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7’nci
kat oda no: 720” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin
alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
c) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi
Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun
ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 no.lu odadan
alınacaktır.
5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a)Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7’nci Kat, 718 No.lu Oda.
b) Tarih ve saati: 22/10/2014, 14.30
6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
İstekli;
6.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
elektronik posta adresini,
6.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesini,
6.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
6.4 - İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair
belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda
olmadığına dair yazılı beyanını,
6.5 - Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen
proforma fatura),
6.6 - İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz
seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,
6.7 - Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi,
sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma
durumunu gösteren beyanını,
6.8 - Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül
Dolum Tezgahı ile Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu
belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik
olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A),
6.9 - Yerli imalatçı olması halinde; Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ile
Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı
Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini,
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6.10 - AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş
kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International
Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon
kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesinden herhangi birini,
6.11 - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,
6.12 - Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/
mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,
6.13 - Teklif edeceği Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ve/veya Çok
İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahına benzer nitelikteki tezgahların satıldığı müşteri
bilgilerinin (firma ismi, iletişim bilgileri, vs.), satış tarihlerinin, tezgah kapasitelerinin, vs. yer
aldığı referans listelerini, teklifi ile birlikte sunacaktır.
7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve
Yabancı İstekliler katılabilecektir.
8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte
serbesttir.
9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.
11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.
12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya
çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.
13 -Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, Yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.
14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.
15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecek olup, alternatif teklif verilemez.
16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul
Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.
17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim
günüdür.
18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı
uygulanmayacaktır.
19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.
20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi
kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü
maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.
21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen
ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.
23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.
24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartnameler ile Eklerinde belirtilen
hükümlere uygun olarak verilecektir.
İlan olunur.
7982/1-1
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1.198 KALEM MUHTELİF DEKLASE MALZEME MEVCUT HALİYLE MUHAMMEN
BEDELLER ÜZERİNDEN SATILACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme
Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek
Malzeme Ambarında bulunan toplam 1.198 Kalem muhtelif deklase deklase malzemenin mevcut
haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun
görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.
1 - İdarenin
A) Adresi
: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy
Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR
B) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23
C) İnternet Adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale Konusu Malın
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Detayı şartnamede belirtilmiştir.
Grup
No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen
Bedel (TL)

1

KONSANTRATÖR VE FABRİKA YEDEKLERİ

Kalem

27

3.008,70

2

MUHTELİF NAKİL ARAÇLARI YEDEKLERİ

Kalem

32

109,40

3

İŞ MAKİNALARI YEDEKLERİ

Kalem

1046

24.960,54

4

KOMPRESÖR VE POMPA YEDEKLERİ

Kalem

8

20,40

5

CONTA, İZALASYON, YAPIŞTIRICILAR VE
YAPI KİMYASALLARI

Kalem

2

159,50

6

DIŞ,İÇ LASTİKLER VE İRTİBAT PARÇALARI

Kalem

4

601,00

7

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Kalem

38

909,14

8

BAĞLANTI ELEMANLAR YEDEKLERİ

Kalem

7

96,65

9

ZİNCİR, HALATLAR VEBAĞLANTI ELEMANLAR

Kalem

5

8,41

10

AKÜ VE BATARYALAR

Kalem

7

7,04

11

ELEKTRİK MALZEMELERİ, İZALATÖR ve
KABLOLAR

Kalem

12

581,00

12

KIRTASİYE, BİLGİSAYAR MALZEMELERİ

Kalem

10

309,80

1.198

30.771,58

TOPLAM
B) Teslim Yeri

3 - İhalenin
A) Yapılacağı Yer

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme
Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve
Konsatratör Birimi Yedek Malzeme ambarıdır.
: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR
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B) Tarih ve Saati
: 19.09.2014 Cuma günü - Saat 14.00
4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü
süreli olacaktır.
5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ANKARA
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu
Üzeri 12.Km.
b) İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz
6 - Teklifler en geç ihale tarihi 19.09.2014 Cuma günü - Saat 14:00’e kadar İşletme
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.
7 - İhalemiz 19.09.2014 Cuma günü - Saat 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari
binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.
8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif
mektubunu,
8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta
adresini gösteren belgeyi,
8.3. Teklif Sahibinin,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,
8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini
8.6. Geçici teminat olarak Satışı yapılacak deklase malzemelere ait Grup numarasının da
belirtildiği teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya
nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi
nezdindeki TR9500012500924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,
8.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış
Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
9 - Her grup Malzemenin tamamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. Ancak grubun
tamamı için teklif bulunması ve muhammen bedelin üstünde olması halinde tercih nedeni olarak
değerlendirilir. Teklifte bulunulan malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi
olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya
tamamen verip vermemekte serbesttir.
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Contracts Awarded by DC Number: AF-GA2.3 LOT-1
Project Name

: İstanbul

Seismic

Country

: TURKEY

Project Number

: AF-GA2.3 LOT-1

Risk

Mitigation

and

Emergency

Preparedness Project (ISMEP)

Bid/Contract Reference No : Procurement Of Supply and Installation of Audio and
Video Equipment for Akfırat Command and Control
Centre
Scope of Contract

: Supply and Installation of Audio System for Akfırat DED

Duration of Contract

: 180 Days

Contract Signature Date

: August 20, 2014

Awarded Bidder
Name

: Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd. Şti.

Address

: Şakirkesebir Sok. No: 34/9-10 Balmumcu/İSTANBUL/
TURKEY

Bid price at bid opening

: 1,303,000 EURO

Evaluated Bid Price

: 1,303,000 EURO

Contract Price

: 1,303,000 EURO

*Converted Currency

: 3,711,856.10 TL

Evaluated Bidder(s)
Name

: Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

Address

: Çilehane Yolu Cad. Çamlıca Evleri Sitesi No: 13/3 Küçük
Çamlıca 34969 Üsküdar/İSTANBUL/TURKEY

Bid price at bid opening

: 1.680.000 EURO

Evaluated Bid Price

: 1.680.000 EURO

*Converted Currency

: 4.785.816,00 TL

Evaluated Bidder(s)
Name

: SC Teamnet International S.A. / SC Teamnet World
Professional Services S.R.L. / Adeo Bilişim Danışmanlık
Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / Avitech CO S.R.L.

Address

: Bd Nicolae Titulescu No.4-8, Tronson Est(East Wing),
floor 7 011141 postal code Bucharest, ROMANIA

Bid price at bid opening

: 4.083.159,89 TL and 1.955.068,18 USD

Evaluated Bid Price

: 4.083.159,89 TL and 1.955.068,18 USD

*Converted Currency

: 8.166.319,79 TL

*(May 26, 2014 15:30 local time; EURO 1=TL 2,8487 - USD 1= TL 2,0885)
Rejected Bidder
Name

: -

Bid price at bid opening

: -

Reason(s) for rejection

: -
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Contracts Awarded by DC Number: AF-GA2.3 LOT-2
Project Name

: İstanbul

Seismic

Risk

Mitigation

and

Emergency

Preparedness Project (ISMEP)
Country

: TURKEY

Project Number

: AF-GA2.3 LOT-2

Bid/Contract Reference No : Procurement Of Supply and Installation of Audio and
Video Equipment for Akfırat Command and Control
Centre
Scope of Contract

: Supply and Installation of Video System for Akfırat DED

Duration of Contract

: 180 Days

Contract Signature Date

: August 22, 2014

Awarded Bidder
Name

: Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

Address

: Çilehane Yolu Cad. Çamlıca Evleri Sitesi No:13/3 Küçük
Çamlıca 34969 Üsküdar/İSTANBUL/TURKEY

Bid price at bid opening

: 467.000,00 USD

Evaluated Bid Price

: 467.000,00 USD

Contract Price

: 467.000,00 USD

*Converted Currency

: 975.329,50 TL

Evaluated Bidder(s)
Name

: SC Teamnet International S.A. / SC Teamnet World
Professional Services S.R.L. / Adeo Bilişim Danışmanlık
Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. / Avitech CO S.R.L.

Address

: Bd Nicolae Titulescu No.4-8, Tronson Est(East Wing),

Bid price at bid opening

: 1.624.854,21 TL and 778.049,00 USD

Evaluated Bid Price

: 1.624.854,21 TL and 778.049,00 USD

*Converted Currency

: 3.249.809,55 TL

floor 7 011141 postal code Bucharest, ROMANIA

*(May 26, 2014 15:30 local time; EURO 1=TL 2,8487 - USD 1= TL 2,0885)
Rejected Bidder
Name

: -

Bid price at bid opening

: -

Reason(s) for rejection

: -

8015/2/1-1

—————

Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-04
Name of Project (include project country) : İstanbul

Seismic

Risk

Mitigation

and

Emergency Preparedness Project (ISMEP)
TURKEY
Project ID

: IDB-WB4-YAPIM-04

Bid/Contract Description

: Procurement of the Reconstruction Works of
Educational Buildings
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Scope of Contract
Duration
Contract Signature Date

: Reconstruction of 10 Schools
: 360 Days
: 26 August 2014
Awarded Bidder
Name & Address of awarded bidder:
İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & İlsan İnş. Tar. Turizm Petrol Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.
JV.(Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
77,800,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
77,800,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
1.İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & İlsan İnş. Tar. Turizm Petrol Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.
JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
77,800,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
77,800,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
2. Zek-San İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. & Begüm Yapı Turizm Tarım ve
Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
82,900,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
82,900,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
3. Egemen İnşaat ve Tic. A.Ş. & Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
86,473,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
86,473,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
4. Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Dış Tic. A.Ş. (Turkey)
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Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
89,750,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
89,750,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
5. Akay İnşaat A.Ş. & Demars İnşaat Tur. Tic. Ltd. Şti. JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
92,600,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
92,600,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
6. Akyapı Yapı End. ve Tic. A.Ş& Makro İnş. Tic. A.Ş. JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
93,960,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
93,960,000.00 TL
Name of evaluated bidder(s):
7. Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
97,400,000.00 TL
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
97,400,000.00 TL
Rejected Bidder(s)
Name of rejected bidder(s):
Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş. & Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret
A.Ş. JV. (Turkey)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
84,449,378.00 TL
Reason(s) for rejection:
In accordance with Clause 17.3 of “Instructions To Bidders” the bid security of a joint
venture shall be issued so as to commit fully all partners to the proposed joint venture. As a result,
the firm’s bid is rejected regarding not to be qualified for item 17.3 of “Instructions To Bidders”.
8014/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi
Müdürlüğünden:
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin;
a) Adresi
: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad.
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
b) Telefon Numarası
: 0 (274) 614 10 07
c) Faks Numarası
: 0 (274) 614 59 94-95
d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin;
a) Niteliği ve Türü
4x2 Pikap
4x4 Pikap
Minibüs (Otobüs)
Midibüs (Otobüs)
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
İçme Suyu Tankeri
Kiralama Hizmet Alımı İşi
K İ K N O : 2014/97794
DOSYA NO: GLİ/2014-781

b) Miktarı
13 Adet
25 Adet
4 Adet
3 Adet
2 Adet
2 Adet
7 Adet
1 Adet

c) işin Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

GLİ Muhtelif İşyerleri

12 Ay

3 - İhalenin;
a) Konusu
4x2 Pikap
4x4 Pikap
Minibüs (Otobüs)
Midibüs (Otobüs)
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
İçme Suyu Tankeri
Kiralama Hizmet Alımı işi

d) Son Teklif
b) Tarihi ve Günü c) Saati Verme Saati

e) İhalenin Yapılacağı Yer

f) İhalenin Teklif Türü
g) İhalenin Sözleşme Türü

16.09.2014

14.00

14.00

e) Doküman Bedeli
(KDV Dahil)

100,00 TL
(YÜZ TL)

: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü
Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah.
Etiler Cad. No: 22 Tavşanlı/KÜTAHYA)
: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat
teklif.
: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.
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4 - İhale Dokümanının Görülmesi:
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye
teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları
zorunludur.
b) İhale Döküm anın m Satın Alınacağı Yerler:
G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 (Satınalma Şube
Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA
İhale dokümanının posta-kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta-kargo
yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü banka
hesaplarından birine (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası
TR820001200952800013000005; Vaki/bank TR390001500158007293619845) yatırmak
zorundadır.
Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline
ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı
talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek
zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının
posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
5 - Teklifler, yukarıda 3.b ve 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 'Durak Mah. Etiler Cad. No:22
Tavşanlı/KÜTAHYA" adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)'ne verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası
TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank
TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif
zarfının içinde sunulması gerekir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde
belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13 - Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilebilecektir.
14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri
hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.
İlgilenenlere duyurulur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):
DÜZELTME İLANI
03.09.2014 Tarih ve 29108 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TİKA Uzman
Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanımızın 2. Giriş Sınavına Katılma Şartları bölümündeki 4. Maddenin
b bendi sehven hatalı yayınlanmış olup, aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.
b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 70 puan
almış olmak.
Sıra No Bölüm
Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
1
İktisat
1
KPSSP 22
2
İşletme
1
KPSSP 23
3
Maliye
1
KPSSP 24
4
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
2
KPSSP 30
5
Uluslararası İlişkiler
2
KPSSP 33
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
8043/1-1
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TSE Aydın Temsilciliğinden:
AĞUSTOS 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL,
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

DİKMENLER MOTORLU ARAÇLAR
TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ./DEVLET YOLU ÜZERİ NO:2
İSABEYLİ NAZİLLİ
DİKMENLER MOTORLU ARAÇLAR
TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./
DEVLET
YOLU
ÜZERİ
NO:2
İSABEYLİ NAZİLLİ
ÖZTİRYAKİLER MUTFAK ÜRÜN.
TURZ. TİC. LTD. ŞTİ./YOKUŞBAŞI
MAH. MİLAS CAD. NO:181 BODRUM
YENER AKARYAKIT NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./YAZIDERE
KÖYÜ ACARLAR YOLU ÜZERİ
İNCİRLİOVA

BELGE
KONUSU

BELGE NO

FESİH
TARİHİ

FESİH
GEREKÇESİ

TS 12047

09-HYB-152

28.8..2014

TALİMATA
AYKIRILIK

TS 12047

09-HYB-206

28.8..2014

TALİMATA
AYKIRILIK

TS 12859
TS 10079

09-HYB-41

25.8.2014

FİRMA
İSTEĞİ

TS 11939

09-HYB-319

14.8.2014

TALİMATA
AYKIRILIK

—— • ——

7999/1-1

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Encümeninin 13/02/2014 tarih 08 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.04.2014 tarih 1005 sayılı kararı ile onaylanan,
Pursaklar 1. Etap kapsamında bulunan 95374/1,2,3,4 - 95375/1 - 95385/1,2,3 ve 95429/1
ada/parsellerini kapsayan 90000/41 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19.
Maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7995/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Demetevler II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8044/1-1

—————

Macun Mahallesi, 16482 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8045/1-1
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Bölümü

Anabilim
Dalı

Unvanı

Adedi

Harita
Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Bilgisayar
Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Açıklamalar

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nörolojisi
yan dal uzmanı
olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi
yan dal uzmanı
olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nefrolojisi
yan dal uzmanı
olmak.

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Tıbbi Onkoloji yan
dal uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

1

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

İlgili alanda tıpta
uzmanlık mezunu
olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Tokat Sağlık
Yüksekokulu

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora
yapmış olmak.

Erbaa Sağlık
Yüksekokulu

Sağlık
Kurumları
Yöneticiliği

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora
yapmış olmak.
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4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/28219

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
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 Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

KOCSAN GEMİ İNŞAAT
MALZEMELERİ TURİZM
Adı/Unvanı

İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT

VOLKAN GÜDEBERK

İHRACAT SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ
CUMHURİYET CADDESİ NO:1/B CUMHURİYET CADDESİ NO:1/B
Adresi
T.C. Kimlik No.

GÖLCÜK/KOCAELİ

GÖLCÜK/KOCAELİ

-

12083643456

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

5740009865

-

KOCAELİ TİCARET ODASI

-

GÖLCÜK/1207

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(..)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/1/1-1

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/40529

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

12’NCİ MEKANİZE PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

AĞRI/AĞRI MERKEZ

Tel-Faks

4722150235-4722161206

E-Mail

-

FIRAT MAHALLESİ ERZURUM
Adresi
Posta Kodu

CADDESİ
04100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

FUAT KIZILKAYA
DİCLE KENT BULVARI 59. SK
BATTAL GAZİ APT. KAT:4

Adresi

NO:19
KAYAPINAR/DİYARBAKIR

T.C. Kimlik No.

12455039368

-

5610290467

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

DİYARBAKIR ESNAF VE

Kayıtlı Olduğu

SANATKARLAR ODALARI

Ticaret/Esnaf Odası

BİRLİĞİ

Ticaret/Esnaf Sicil No.

21/0061559

6. Yasaklama
Süresi

Ay

-

( )

Yıl

7. Yasaklamanın

(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/2/1-1
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Sayfa : 70

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/48918

2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
DENİZ İKMAL MERKEZİ
Adı

İl/İlçe

KOCAELİ/GÖLCÜK

KOMUTANLIĞI
Adresi

-

Tel-Faks

2624141129-2624147943

Posta Kodu

41650

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

İZOMER KİMYA TİCARET VE
Adı/Unvanı

ALAADDİN KANBUR
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi

T.C. Kimlik No.

BAHÇEŞEHİR ARDIÇ CAD.

BAHÇEŞEHİR AKASYA 04 ADA

BADEM 04 ADA VİLLA NO:04

VİLLA NO:6

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

-

18346893484

Vergi Kimlik/
4840024368

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

211969

-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

(6)

Yıl

a-4734

( )

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/152912

2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
HAVA TEKNİK OKULLAR
Adı

İl/İlçe

İZMİR/GAZİEMİR

KOMUTANLIĞI
Adresi

-

Tel-Faks

2322511600-2322511615

Posta Kodu

35415

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MAMPAŞ SÜT ÜRÜNLERİ
Adı/Unvanı

PAZARLAMA VE TİCARET

ÜMİT GÜRSOY

LİMİTED ŞİRKETİ
KEMERBURGAZ İKİ KEMER

KEMERBURGAZ İKİ KEMER

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL

MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL

-

29563675036

Adresi

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

6110047046

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

283813

-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(..)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/4/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 72

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/130517
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

48’İNCİ HUDUT TUGAY
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

ŞIRNAK/ULUDERE

Adresi

-

Tel-Faks

4863544080-4863544075

Posta Kodu

-

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ALMİRA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Adı/Unvanı

SANAYİ VE DIŞ TİCARET

-

LİMİTED ŞİRKETİ
ORHAN DOĞAN CD. ZİRAAT
BANKASI BİTİŞİĞİ

Adresi

-

CİZRE/ŞIRNAK
T.C. Kimlik No.

-

-

0550418850

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

CİZRE TİCARET VE SANAYİ

Ticaret/Esnaf Odası

ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

675-CİZRE

-

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın

(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/5/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/66011

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

8’İNCİ MEKANİZE PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

TEKİRDAĞ/TEKİRDAĞ MERKEZ

Tel-Faks

2822612088-2822614119

E-Mail

-

100’ÜNCÜ YIL MAHALLESİ
Adresi
Posta Kodu

ATATÜRK BULVARI NO:3
59100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-

METİN ERTAŞ
KUMBAĞ MAHALLESİ DENİZ
CADDESİ NO:38

Adresi

-

MERKEZ/TEKİRDAĞ
T.C. Kimlik No.

49306166454

-

-

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

TEKİRDAĞ BAKKALLAR VE

Ticaret/Esnaf Odası

BAYİLER ESNAF ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

59/45021

6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

7. Yasaklamanın

( )

-

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/6/1-1
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4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/186045
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

ANKARA/KEÇİÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu

06010

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

KAHVECİOĞLU GIDA ENERJİ
Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET

-

LİMİTED ŞİRKETİ
SAKIZAĞACI MAHALLESİ
İSTANBUL CADDESİ HEYET
Adresi

SOKAK NO:2 K:2
BAKIRKÖY/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

-

-

4880063122

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

476633

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(2)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/7/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/186045
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

ANKARA/KEÇİÖREN

Tel-Faks

3123843250-3123843261

E-Mail

-

ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu

06010

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

KAHVECİOĞLU GIDA ENERJİ
Adı/Unvanı

SANAYİ VE TİCARET

-

LİMİTED ŞİRKETİ
SAKIZAĞACI MAHALLESİ
İSTANBUL CADDESİ HEYET
Adresi

SOKAK NO:2 K:2
BAKIRKÖY/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

-

-

4880063122

-

İSTANBUL TİCARET ODASI

-

476633

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(2)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/8/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/11426
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ÇANAKKALE BOĞAZI İKMAL
DESTEK KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

ÇANAKKALE/ÇANAKKALE
MERKEZ

CEVATPAŞA MAHALLESİ
Adresi

Tel-Faks

2862172460

E-Mail

-

NARA YOLU
Posta Kodu

17100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

BALIKESİR FIRAT GIDA VE
Adı/Unvanı

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE FIRAT GÜLMEZOĞLU
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

T.C. Kimlik No.

BALIKESİR TOPTANCI HALİ

PAŞAALANI MAHALLESİ SITKI

NO:18 10040

YIRCALI CADDESİ 137 SOKAK

MERKEZ/BALIKESİR

ELİFNAZ APT. D:7 BALIKESİR

-

16099632398

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

1370373715

-

BALIKESİR TİCARET ODASI

-

16465/MERKEZ

-

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Sayfa : 77

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/57400

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ
Adı

İl/İlçe

SAKARYA/ARİFİYE

KOMUTANLIĞI
Adresi

-

Tel-Faks

2642751620-2642768679

Posta Kodu

54580

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kişi
BAL-TOR İŞ BASRİ
Adı/Unvanı

BASRİ

OĞUZHAN

MUHARREM

SAMET

EMİROĞLU

EMİROĞLU

KESEBİR

KESEBİR

HANLIKÖY MAH.

HANLIKÖY MAH.

HANLIKÖY MAH.

HANLIKÖY MAH.

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

CADDESİ

CADDESİ NO:8/A

CADDESİ

CADDESİ

NO:8/A ARİFİYE

ARİFİYE

NO:8/A ARİFİYE

NO:8/A ARİFİYE

18248173004

50398621790

48967148984

48943149776

EMİROĞLU VE ORTAKLARI
ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ

HANLIKÖY MAH. ESKİŞEHİR
Adresi

CADDESİ NO:8/A
ARİFİYE/SAKARYA

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
1400020701

-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

SAKARYA TİCARET VE

Ticaret/Esnaf Odası

SANAYİ ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6453

-

-

6. Yasaklama

7. Yasaklamanın Dayanağı ve
Ay

(6)

Yıl

a-4734

( )

Süresi

b-4735
(X)

Kapsamı

( )

KİK

KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8039/10/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 78

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube

Adı

Müdürlüğü
Akdeğirmen Mah. Niksar Cad.

Adresi

No: 22 Sivas

Posta Kodu

58040

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Tel-Faks

0346 221 13 74-0346 224 13 18

E-Mail

sivas@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tarsus Turizm İnşaat Ziraat Sanayi ve

Adı/Unvanı

Ticaret Limited Şirketi
Reşatbey Mah. 62031 Sk. Yıldırım İş

Adresi

Merkezi No: 401 01120 Seyhan/Adana

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Ziyapaşa VD. 8250776228

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Adana Ticaret Odası
Adana 64328
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8011/1-1

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/64746

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

3. Bölge Müdürlüğü
Barbaros Mah. Akasya Sok.
No: 17/1
17100

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Tel-Faks

(286) 217 51 27-(286) 213 58 60

E-Mail

çanakkale@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

İsmail Hakkı Arıkan
Cevatpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 8/9

Adresi

Çanakkale

T.C. Kimlik No.

10702974370

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Kasaplar Fırıncılar Lokantacılar ve

Ticaret/Esnaf Odası

Gazinocular Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

17/6639

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8012/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 80

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

XV. Bölge Müdürlüğü Adıyaman
Şube Müdürlüğü
Ulucami Mah. Gölbaşı Cad. 819
Sok. No: 2/1
02100

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Tel-Faks

0416 216 40 08-0416 216 60 78

E-Mail

adiyaman@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

AGORA Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. No: 51 K: 7 D: 8

Adresi

Şişli/İstanbul

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Kurumlar VD 0080090794

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Şişli/İstanbul Ticaret Odası
Şişli/İstanbul 354309

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8013/1/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

XV. Bölge Müdürlüğü Adıyaman
Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Adresi

Ulucami Mah. Gölbaşı Cad. 819
Sok. No: 2/1

Tel-Faks

0416 216 40 08-0416 216 60 78

Posta Kodu

02100

E-Mail

adiyaman@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

GOBİ Saklıkent Turizm Yatırımları ve
İşletmecilik Tic. İnşaat A.Ş.

Adresi

Doyranköyü Saklıkent Kayak Merkezi
Konyaaltı/Antalya

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Kurumlar VD 7400241204

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Antalya 36862

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8013/2/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 82

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

XV. Bölge Müdürlüğü Adıyaman
Şube Müdürlüğü
Ulucami Mah. Gölbaşı Cad. 819
Sok. No: 2/1
02100

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Tel-Faks

0416 216 40 08-0416 216 60 78

E-Mail

adiyaman@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ŞİKAR Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.
Hürriyet Bulvarı Kültür Mah. 3821 Sok.

Adresi

Dilara Apt. Kat: 1 D: 14 Antalya

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Kurumlar VD 8110050542

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Antalya Ticaret Odası
Antalya 37535

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8013/3/1-1

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2011/119349

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Y.Y. Ü Yapı İşleri ve Teknik

Adı

Daire Başkanlığı
Zeve Kampüsü Van

Adresi
Posta Kodu

İl/İlçe

Van/Merkez

Tel-Faks

0432 225 10 07-0432 225 11 00

E-Mail

yapis@yyu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Murat Aydıncıoğlu
Kazım Karabekir Cad. Aydeniz İş

Adresi

Merkezi Kat: 3 No: 34 Van

T.C. Kimlik No.

16034657158

Vergi Kimlik/

1160130609

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8033/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 84

4 Eylül 2014 – Sayı : 29109

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/175918

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

D.E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi

Adı

İnciraltı Kampüsü Mithatpaşa Cad.

Adresi

No: 1606 Balçova-İzmir

Posta Kodu

35340

İl/İlçe

İzmir/Balçova

Tel-Faks

412 24 07-412 24 27

E-Mail

dsi@deu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tahsin Çivlik - Su Medikal
Büyük Buğday Pazarı 10524

Adresi

Sokak No: 34/1 Karatay/Konya

T.C. Kimlik No.

49036135416

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Konya Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

34662/Merkez
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8040/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
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DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

