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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine
sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında akdedilen
"Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile ilgili usûl ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (f), (ğ),
(h), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklen-
miştir.

“b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Bakanlık il/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerini,”
“f) Sözleşmeli üretim: Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı yazılı

akitlerle yürütülen tarımsal üretim şeklini,”
“ğ) Tarımsal üretim sözleşmesi: Sözleşmeli üretime konu olan ürünün cinsi, miktarı,

fiyatı veya fiyatlandırma yöntemi, üretim şekli, teslim tarihi gibi hususları içeren ve bu Yönet-
melik esaslarına göre düzenlenen taraflar arasındaki sözleşmeyi,

h) Üretici: Üyesi olduğu üretici örgütü kanalıyla veya doğrudan alıcı ile sözleşme gereği
tarımsal üretim yapan gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Üretici örgütü: Üreticilerin gönüllülük esasına dayalı olarak tarımsal alanda üretimden
pazara kadar ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını kar-
şılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla çeşitli kanunlara da-
yanarak kurdukları organizasyonları,

i) Ürün: Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanında elde edilen her türlü işlenmemiş
ham ürünleri,”
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“k) Tarımsal üretim kayıt sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin
büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya
su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin
adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirle-
meye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının
(a), (g), (n), (s) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üre-
tim kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır.”

“a) Tarafların adı ve unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuri-
yeti kimlik numarası olmayanlar için vergi numarası, tüzel kişiler için ticaret sicil numarası ve
vergi numarası, faaliyet gösterdikleri ve ikamet ettikleri yerin açık adresi, tüm iletişim bilgileri
ve varsa elektronik posta adresinin,”

“g) Don, kuraklık, deprem, sel, dolu, fırtına, hortum, yangın, aşırı sıcaklık gibi doğal
afetler nedeniyle ürünün zarar gördüğünün il/ilçe müdürlüğünden alınacak raporlar ile belge-
lendirilmesi halinde; alıcının üreticiden tazminat talep etmeyeceğinin; ancak alıcı ve üreticinin
uğramış olduğu zararın tazmini konusunun taraflarca karşılıklı mutabakat çerçevesinde söz-
leşmede açıkça belirtileceğinin; ayrıca hastalık, zararlı ve salgınların sözleşme ekinde yer ala-
cak olan teknik şartname kapsamında alıcı ve üreticinin karşılıklı mutabakatı çerçevesinde de-
ğerlendirileceğinin,”

“n) Üretici ve alıcı arasında belirlenen ürünün ödemeye esas fiyatının veya fiyatının
tespitini sağlayacak fiyatlandırma yöntemi ile ödeme zamanının,”

“s) Üretimin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun
olarak yapılması halinde bu durumu belirten ifadenin,

ş) Üreticinin ve alıcının, sözleşmenin hüküm ve şartları ile sözleşmeye ek teşkil eden
her türlü belgeyi karşı tarafın izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa vermeyeceğinin,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Sözleşmeye tabi ürünlerin üretici ve/veya alıcı tarafından Tarım

Sigortası yaptırılması isteğe bağlıdır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER 
DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin
3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin 28 inci” ibaresinden sonra gelmek
üzere “maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmeliğin ek 8 inci” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mevcut (c) ben-
dinden sonra aşağıdaki (ç) bendi, mevcut (f) bendinden sonra aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri ile
mevcut (ğ) bendinden sonra aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“ç) Giriş Sınavı: Mühendis kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) so-
nuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı
ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/4/2008 26858
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“g) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını”

“ğ) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü”
“h) Sınav Kurulu: Mühendislik Sınav Kurulunu”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama

yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/ve-
ya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre Genel Müdürlükçe atama yapılır. Yazılı ve/veya sözlü
sınavlardan hangilerinin yapılacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
15/A, 15/B ve 15/C maddeleri eklenmiştir.

“Yazılı ve sözlü sınavların duyurusu, başvuru şartları, başvuru işlemleri, başvu-
ruların değerlendirilmesi ve yapılış şekli

MADDE 15/A – (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari
puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının
temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dere-
celeri ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî
Gazete’de, Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek gazetelerden en az birinde
bir defa ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitelerinde
ilan olunur.

(3) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları,
b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyuru-
sunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak şartını,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş
Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olma şartını,

taşımaları gerekir.
(4) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da

ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Giriş Sınavına katılmak isteyen aday-
lar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru
formuna;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneğini
(eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Mü-
dürlükçe onaylı örneğini),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısını,
c) Özgeçmişini,
ç) Üç adet vesikalık fotoğrafı,
eklerler. Bu belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim

edilmesi şarttır. Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen
son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dik-
kate alınmaz. Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilir.

(5) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan baş-
vurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şart-
lardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan
şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan
başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını geçmemek üzere bir sırala-
maya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri
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Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz. Başvuru şartlarını haiz olmayanların
kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin
ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

(6) Yazılı sınav, konu başlıkları duyuruda yer verilmek suretiyle mesleki alan bilgisi
sorularından yapılır.

(7) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayıla-
bilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(8) Başarılı sayılan adaylar sözlü sınava çağrılır. Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi
tarafından;

a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Genel kültürü ve genel yeteneği,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi elli, (b) ilâ (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam

yüz puan üzerinden değerlendirilir. Kurulun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması
alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş
puan alanlar başarılı sayılır.

(9) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılarak bu sınavların sonuçla-
rına göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde bu durum sınava ilişkin hususların yer aldığı
duyuruda belirtilmek ve açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek
adaylar sınava çağrılmak kaydıyla; bu maddedeki ilgili fıkralar dahilinde değerlendirme yapı-
larak başarılı sayılanlar belirlenir.

(10) Başarı sırası;
a) Genel Müdürlükçe personel alımının yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamalı yapıl-

masına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3’ün yüzde otuzu ile
sözlü sınav notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan
başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının
eşit olması halinde yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması
halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı
kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.

b) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü sınav yapılarak bu sınavların sonuçlarına
göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı ya da sözlü sınav sonuçları ile KPSSP3’ün
aritmetik ortalaması alınarak belirlendikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai
başarı listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır.
Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.

(11) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edil-
diği tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu
tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(12) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır.

(13) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen aday-
lar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.

(14) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir
hak talebinde bulunamazlar.

(15) Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanuni süre
içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları
halinde bunların atamaları yapılmaz.
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(16) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız
olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava
açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca
saklanır.”

“Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 15/B – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.
(2) Sınav Kurulu; Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği personelden sorumlu

Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün be-
lirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye tespit edilir
ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler
Sınav Kuruluna katılır.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz
ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin personel alımı sınavına eşlerinin, ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil)  kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(7) Sınav Kurulu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın

yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütül-
mesiyle görevli ve yetkilidir.

(8) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”
“Göreve hazırlama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj
MADDE 15/C – (1) İlk defa ataması yapılan mühendisler,  657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel
eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya
Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (ç) bendine aşağıdaki iki cümle eklenmiştir.
“Azami öğrenim süresini doldurmadıkları halde, devamlarını tamamlamış olmak şartıyla mezun
olmak için başarısız en çok üç dersi kalan öğrencilere talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu
kararı ile azami süreyi doldurmadan sınav hakkı verilebilir. Normal öğretim süresinin sonunda
başarısız dersi olmadığı halde bu Yönetmelikte belirlenen asgarî not ortalaması şartını sağla-
yamayan öğrenciler ilgili akademik yılın ek sınav döneminde üç dersi geçmemek üzere koşullu
başarılı oldukları derslerden ek sınav talep edebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

“a) “TR” tanımlaması: Daha önce başka bir programdan veya yükseköğretim kurumun-
dan başarı ile alınmış ve Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu halde Yö-
netim Kurulu tarafından başarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş derslerin tanımlama-
sında kullanılır. “TR” ile tanımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil edilmez fakat öğ-
rencinin transkriptinde yer alır ve toplam kredi hesabına dahil olur.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/10/2013 28794
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A
maddesi eklenmiştir.

“Uzaktan öğretim
MADDE 33/A – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim, ilgili mevzuat hükümleri doğrul-

tusunda kısmen veya tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.

—— • ——
Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 27273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya
Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda öğrenci ECTS değeri üzerinden normal ders yükünün %50’sini aş-
mayacak oranda ders alabilir. Yalnızca İngilizce hazırlık sınıfının yaz okulunda dersler haftada
en fazla otuz saat olarak işlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.

—— • ——
Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 28465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitenin Mütevelli Heyet ve yönetim kurulu üyeleri, kurucu vakıf yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları, ortakları veya ortağı, yöneticisi veya
temsilcisi bulundukları şirketler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/6/2009 27273

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2012 28465

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/2/2013 28549
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER
TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III-59.1a)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı
Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (r) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Hizmet sağlayıcı: İhraççının teminat varlıkların idaresine ilişkin görevlerini dev-
rettiği bankayı veya ipotek finansmanı kuruluşunu,”

“r) Teminat defteri: Teminat varlıkların ve türev araçlardan kaynaklanan hak ve yü-
kümlülüklerin, ihraççının diğer malvarlığından ayrıştırılması amacıyla yazılı veya elektronik
olarak takip edildiği kayıt sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı ile birinci, dördüncü, altıncı, ye-
dinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve tedavül limiti”
“(1) TMK; halka arz edilerek, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim no-

minal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir. Yurt dışında tah-
sisli olarak yapılacak ihraçlarda bu fıkrada belirlenen asgari birim nominal değer şartı aran-
maz.”

“(4) Kurul ihraççıdan;
a) Toplam yükümlülüklerin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi ta-

rafından garanti edilmesini veya sigorta şirketleri tarafından sigorta teminatı altına alınmasını,
b) Hizmet sağlayıcı veya nakit yöneticisi görevlendirilmesini,
c) Teminat varlıkların bir banka veya İFK nezdinde muhafaza edilmesini,
ç) Satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını,
talep edebilir.”
“(6) Kanunun 31 inci maddesine göre TMK ihraç yetkisi tüm ihraççılar bakımından

esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Esas sözleşmesinde borçlanma aracı ihraç
yetkisi yönetim kuruluna devredilmiş ihraççıların yönetim kurullarının TMK ihraç yetkisine
sahip oldukları kabul edilir. Ancak yetkili organ kararında VTMK veya İTMK ihraç edilece-
ğinin açıkça belirtilmiş olması ve asgari olarak, ihraç edilmesi planlanan TMK’nın azami tutarı
ile satışın şekline ilişkin bilgilere yer verilmesi gereklidir.
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(7) İFK dışındaki bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda te-
davülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, Kurulun sermaye piyasası araçları bir
borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenle-
melerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık
finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %10’unu aşamaz.

(8) İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kıs-
mının nominal değeri, İFK’nın, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören or-
taklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış
ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer
alan özkaynak tutarının beş katını aşamaz.

(9) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre ya-
tırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme
notu alan bankalar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar
ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, yedinci ve sekizinci fıkralar çerçe-
vesinde hesaplanacak tedavül limitleri yüzde yüz oranında artırılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Halka arz edilecek TMK’ya ilişkin teminat defterinin izahname onayı için Kurula
yapılan başvuru öncesinde; halka arz edilmeksizin veya yurtdışında ihraç edilecek TMK’ya
ilişkin teminat defterinin ise ihraç belgesi alınmadan önce oluşturulması zorunludur. Türev
araçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin, ihraca ilişkin tutar, vade ve benzeri koşulların kesin-
leşmesini müteakip teminat defterine kaydedilmesi mümkündür. Ancak başvuru aşamasında,
yapılması planlanan türev araç sözleşmelerine ve riskten korunması planlanan pozisyonlara
ilişkin Kurula bilgi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fık-
rası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karşı tarafının kurulduğu
ülke yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş bir banka, kredi kuruluşu, sigorta şirketi, mer-
kezi takas kuruluşu veya uluslararası finans kuruluşu olması ve sözleşme tarihi itibarıyla kredi
derecelendirme kuruluşlarınca belirlenen yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uluslararası
uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olması,”

“(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen de-
recelendirme notunun değerlendirilmesinde:

a) Türkiye’de yerleşik kuruluşlar için ulusal derecelendirme notlarının esas alınması,
b) Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine

göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en
az durağan olması şartının aranması,

c) İlgili kuruluşun aldığı birden fazla derecelendirme notu bulunması halinde en yüksek
ikinci derecelendirme notunun esas alınması,

gerekmektedir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhraççılar, teminat varlıkları ve teminat varlıklardan elde edilen nakdi kendi mal-

varlıklarından ayrı ve özel hesaplarda güvenli bir şekilde izlemek, yapılan her türlü kaydın
günlük takibini sağlayacak şekilde ayrı muhasebe hesapları açmak veya teminat varlıkları ayırt
edici bir altyapı oluşturmak suretiyle teminat defteri tutmakla yükümlüdürler.

(2) Teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışları ihraççının yönetim kurulu veya yö-
netim kurulu tarafından yetkilendirilen birim veya kişiler tarafından onaylanır.

(3) Kurul, teminat defterinin ihraççının yanı sıra ayrı bir kuruluş nezdinde de tutulmasını
zorunlu tutabilir.”

“(5) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulduğu ihraçlarda, teminat defteri gün-
cellendiği her gün itibarıyla MKK’ya elektronik ortamda iletilir. Teminat defterine ilişkin bil-
gilerin günlük bazda ve geriye dönük olarak manuel müdahale olmaksızın temin edilebileceği
bir alt yapı kurulması ve bunun teminat sorumlusu tarafından 23 üncü maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendi uyarınca hazırlanacak raporda teyit edilmesi durumunda, bu fıkrada yer alan
MKK’ya bildirim zorunluluğu uygulanmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat varlıkların idaresi ve korunması”
“(1) İhraççı, teminat varlıkların teminat uyum ilkelerine, izahname, ihraç belgesi veya

varsa özel sözleşmelerde belirtilen esaslara uygun olarak idaresinden sorumludur.”
“(3) Teminat varlıkların idaresi;
a) Teminat defterinin oluşturulması ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak tutulmasını,
b) Teminat varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesini,
c) Teminat uyum ilkelerine uyumun sağlanmasını ve kontrolünü,
ç) TMK sahiplerine ve teminat varlıkların korunması amacıyla yapılmış olan sözleş-

melerin karşı taraflarına gerekli ödemelerin yapılmasını,
d) Teminat varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilmesini

ve teminat varlıklara bağlı her türlü hakkın takibini,
e) Teminat defteri ve teminat varlıklarla ilgili bu Tebliğde öngörülen diğer idari hiz-

metlerin yerine getirilmesini
kapsar.
(4) Teminat varlıklardan tahsilat yapılması durumunda elde edilen nakit, teminat uyum

ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihraççının yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla serbestçe
tasarruf edilebilir. 25 ve 26 ncı maddeler çerçevesinde alınacak tedbirler saklıdır.

(5) Teminat defterinde yer alan varlıkların 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen nitelikleri
teminat defterine kayıt tarihinden sonra kaybettiğinin anlaşılması veya bu nitelikleri haiz ol-
mayan varlıkların teminat defterine kaydedildiğinin anlaşılması halinde bu varlıkların söz ko-
nusu nitelikleri sağlayan varlıklar ile değiştirilmesi esastır. Bu varlıkların söz konusu nitelikleri
sağlayan yeni varlıklar teminat defterine kaydedilmeksizin teminat defterinden çıkarılması an-
cak teminat uyum ilkeleri ihlal edilmediği ve ihraççı yükümlülüklerini yerine getirdiği müd-
detçe mümkündür. İTMK ihraçlarında ise, teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmemesi ve ihraç-
çının yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla bu varlıklar teminat defterinde yer almaya
devam edebilir.”

“(7) İhraççı bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak, teminat sorumlusu
ve varsa garanti veren kurum, 14 üncü maddede belirtilen kuruluşlar ve benzeri üçüncü kişilerle
TMK sahiplerinin korunmasını teminen gerekli sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür.

(8) İhraççının teminat sorumlusu veya üçüncü bir taraf ile yapacağı sözleşmeler aracılığı
ile 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde teminat varlıklardan
yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlayacak tedbirleri alması zorunludur. Bu ted-
birlere izahnamede veya ihraç belgesinde yer verilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) İhraççının bu Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek ko-

şuluyla, teminat varlıkların idaresine ilişkin görevler bir hizmet sağlayıcıya, teminat varlıklara
ilişkin nakdin yönetilmesi hizmeti ise bir nakit yöneticisine devredilebilir.

(2) İhraççı, bu Tebliğ kapsamındaki sorumlulukları devam etmek koşuluyla, teminat
varlıkların idaresine ilişkin görevlerinin bir kısmını yerine getirmek üzere Kurulca uygun gö-
rülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan hizmet alabilir. Uzmanlaşmış kuruluşlardan hizmet
alınması halinde bu kuruluşların TMK’nın satışı öncesinde ihraççı tarafından Kurula bildiril-
mesi ve izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.

(3) İhraççının, bu madde kapsamında dışarıdan hizmet aldığı kuruluşun, sağlanacak
hizmeti istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım, alt yapı, mali güç, tec-
rübe, bilgi birikimi ve insan kaynağına sahip olup olmadığını tespit etmesi, kendi nezdinde
hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturması ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını
kurması, alınan hizmetlere ilgili faaliyetlerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu
izlemek üzere gerekli organizasyonu oluşturması zorunludur.

(4) Kurul ihraççının dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlardan, Kanun ve bu Tebliğ hüküm-
leri ile ilgili her türlü bilgiyi istemeye, bunların tüm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik
ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar ile bilgi
işlem sistemini incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini
almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli
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tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik,
manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil tüm kayıtlara ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalar
ile bilgi işlem sistemine erişim sağlamak, kayıtların ve bilgi ihtiva eden vasıtaların örneklerini
vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(3) Türev araçların sözleşme değeri nominal değer uyumu hesaplamalarına dahil edil-
mez.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Hesaplama tarihini takip eden 1 yıl içerisinde teminat defterinde

yer alan varlıklardan elde edilmesi beklenen toplam faiz, getiri ve benzeri gelirler toplamı, aynı
dönemde toplam yükümlülüklerden kaynaklanması beklenen benzer ödemelerden az olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) VTMK ihraçlarında, teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değeri,
toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden, teminat varlıkların türüne göre bu Tebliğin
4 numaralı ekinde yer alan tablonun II numaralı sütununda belirtilen oranlardan az olmamak
üzere ihraççının belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. 18 inci madde çerçevesinde stres
testi ölçümü yapılması gereken VTMK ihraçlarında ise, aynı madde kapsamında yapılan stres
testi senaryolarının tümünde teminat varlıkların türüne göre asgari olarak bu Tebliğin 4 numa-
ralı ekinde yer alan tablonun III numaralı sütununda belirlenen teminat fazlası oranları sağlan-
malıdır. Farklı varlık sınıflarının teminat defterine kaydedilmesi durumunda teminat fazlası
oranı, ilgili varlıklara ilişkin bu Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan tabloda belirtilen oranların
uygulanması suretiyle hesaplanan ağırlıklı ortalamadan az olamaz.

(2) İTMK ihraçlarında ise teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değeri,
toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda
daha fazla olmalıdır. Bu oranın %2’den az olmaması zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) İTMK ihraçlarında, bu madde çerçevesinde yapılacak stres testi senaryolarının tü-
münde 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ihraççı tarafından belirlenen teminat fazlası
oranı sağlanmalıdır. Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir. Zorunlu teminat fazlası ikame
varlıklardan oluşur ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alın-
maz.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Teminat uyum ilkelerine uyum, ihraççı tarafından teminat defterine ilişkin her de-
ğişiklikte ve asgari olarak ayda bir kez kontrol edilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) TMK’nın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda ise birinci fıkra kap-
samında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla TMK sahiplerine elektronik ortamda ile-
tilir ve ihraççının internet sitesinde yayımlanarak TMK sahiplerinin erişimine açık tutulur. İla-
nın ihraççının internet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iş günü içinde Kurula
varsa gerekli erişim bilgileri ile birlikte iletilir. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda bu bildirimler
ihraççı tarafından serbestçe belirlenen yöntemlerle yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)
ve (f) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“a) Bu Tebliğ hükümlerine uygun varlıkların kaydedilmesi suretiyle teminat defterinin
oluşturulup oluşturulmadığını ve halka arz edilecek TMK’lar için başvuru tarihi itibarıyla,
halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek TMK’lar için ise teminat defterinin
oluşturulmasını müteakip teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını inceler,

b) Teminat defterinin elektronik ortamda tutulması halinde, teminat defterinde yer alan
varlıkların bu Tebliğe uygun olarak kaydedilmesi ve korunmasını teminen ihraççının ve/veya
dışarıdan hizmet alınan kuruluşun bilgi işlem sistemi ve altyapısında gerekli çapraz kontrollerin,
otomasyon ve yetkilendirmelerin tesis edildiğini inceler, bu incelemenin sonuçlarını içeren bir
raporu ihraççıya sunar ve bir örneğini Kurula gönderir,
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c) Varlıkların teminat defterine eklenmesine, teminat defterinden çıkarılmasına ve 13 üncü
maddenin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde değiştirilmesine ilişkin olarak yapılan ka-
yıtları, bunlara dayanak kredi dokümanlarını ve gerek gördüğü diğer bilgi ve belgeleri incele-
yerek doğruluğunu teyit eder,”

“d) Halka arz edilerek yapılan ihraçlarda asgari üçer aylık hesap dönemleri, halka arz
edilmeksizin veya yurt dışında yapılan ihraçlarda ise asgari altışar aylık hesap dönemleri iti-
barıyla olmak şartıyla teminat sorumlusunun serbestçe belirleyebileceği zamanlarda (c) ve (ç)
bentlerinde yer verilen incelemelerin sonuçlarını ve bu Tebliğin 25 ve 26 ncı maddeleri kapsa-
mında olunması halinde müteakip kontrollerin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan teminat
uyum ilkelerine uyum raporunun bir örneğini hesap döneminin bitimini izleyen yirmi iş günü
içinde ihraççıya iletir,

e) Bu Tebliğde belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin
tespit edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, söz konusu ilkelere uyumun yeniden sağlanıp
sağlanmadığını, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip biriktiril-
mediğini ve varsa ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder ve 25 inci maddede belirtilen bildirimleri
gerçekleştirir,

f) Toplam yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmediği tarihten itibaren
bir ay içerisinde, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip birikti-
rilmediğini, yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kulla-
nılıp kullanılmadığını, teminat varlıkların TMK sahiplerinin alacaklarını karşılayıp karşılama-
dığını kontrol eder ve 26 ncı maddede belirtilen bildirimleri gerçekleştirir,”

“(2) Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla teminat var-
lıkların kalan ortalama birim anapara değerinin 20.000 TL’den düşük veya sayılarının 500’den
yüksek olduğu durumda, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yapılacak incelemeler, asgari
%95 oranında bir güvenilirlik düzeyi esas alınarak hesaplanacak örneklem sayısı üzerinden
gerçekleştirilir.”

“(5) Halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacak ihraçlarda, ihraççıların mevcut
bir ihraç programı kapsamında oluşturulmuş teminat defteri ile yeni bir ihraç tavan talebi için
Kurula başvurmaları durumunda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında daha önce ha-
zırlanmış rapor ve/veya beyanları bulunan ihraççılar için bu görevlerin yerine getirilmesi şartı
aranmaz. Ancak Kurul gerekli gördüğü hallerde bu ihraççılar için birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini talep edebilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihraççı tarafından tespit edilmesi

halinde bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir. İhlalin tespit edildiği tarihten iti-
baren bir ay içerisinde teminat varlıkların ihraççı tarafından yapılandırılması, ihraç edilen
TMK’ların geri satın alınması veya benzeri tedbirlerin alınması suretiyle teminat uyum ilkele-
rine uyumun yeniden sağlanması ve bu durumun teminat sorumlusu tarafından teyit edilmesi
zorunludur.

(2) Teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildiği tarihten söz
konusu ilkelere uyumun yeniden sağlandığı tarihe kadar teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar
ayrı bir hesapta biriktirilir ve yalnızca ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen toplam yüküm-
lülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılır.

(3) Teminat sorumlusu, teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını, teminat var-
lıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip biriktirilmediğini ve varsa ihlal süresi
boyunca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılıp kulla-
nılmadığını kontrol eder. Bu kontroller sonucunda;

a) Teminat uyum ilkelerinin sağlandığının tespit edilmesi durumunda ayrı bir hesapta
biriktirilen nakit ihraççı hesaplarına aktarılarak ihraççı tarafından kullanılabilir,

b) Teminat uyum ilkelerinin sağlanmadığının, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların
ayrı bir hesapta biriktirilmediğinin veya bu tahsilatların ihlal süresi boyunca muaccel hale gelen
toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmadığının tespit edilmesi halinde te-
minat sorumlusu tarafından ihraççıya bildirimde bulunulur.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine

getirememesi durumunda, bu durum ivedilikle teminat sorumlusuna bildirilir.
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(2) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi du-
rumunda ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği tarihten itibaren teminat varlıklardan
yapılan tahsilatlar ayrı bir hesapta biriktirilir ve yalnızca muaccel hale gelen yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde kullanılır.

(3) Toplam yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmediği tarihten itibaren
bir ay içerisinde;

a) Teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesapta biriktirilip biriktirilmedi-
ğinin,

b) Yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılıp
kullanılmadığının,

c) Teminat varlıkların toplam yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığının,
teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi ve tespitlerin ihraççıya bildirilmesi zorun-

ludur.
(4) Teminat sorumlusu tarafından üçüncü fıkrada belirtilen şartların ihraççı tarafından

kısmen veya tamamen sağlanmadığının tespiti halinde 13 üncü maddenin sekizinci fıkrası kap-
samında teminat varlıkların esas borçlularına; ihraççı nezdinde bulunmayan ve ihraççıya ait
olmayan bir hesaba ödeme yapmaları gerektiğine ilişkin yazı gönderilmesi veya Kurulca uygun
görülen muadil tedbirlerin alınması zorunludur.

(5) İhraççının toplam yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi du-
rumunda, alacağı teminat varlıklarla karşılanmayan TMK sahipleri ve teminat varlıkların ko-
runması amacıyla yapılmış olan sözleşmelerin karşı tarafları teminat varlıkların tahsil edilme-
sini beklemeksizin ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda Kurul, teminat varlıkları top-
lam yükümlülükleri üstlenmeksizin idare etmek ve teminat varlıklardan elde edilen gelir yeterli
olduğu ölçüde toplam yükümlülükleri yerine getirmek için kullanmak üzere ihraççı niteliğini
haiz bir başka banka ya da İFK’yı, teminat sorumlusunu, başka bir bağımsız denetim kurulu-
şunu veya Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış bir diğer kuruluşu idareci olarak atayabilir.

a) İhraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi,
b) İhraççının faaliyet izninin kaldırılması,
c) İhraççının iflâsı.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teminat defterlerinin

MKK’ya iletilmesi uygulaması ile 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca halka arz edil-
meksizin gerçekleştirilen TMK ihraçlarında TMK sahiplerine iletilmesi gereken rapor ve bil-
dirimlerin MKK aracılığıyla elektronik ortamda iletilmesi uygulamasına MKK tarafından du-
yurulacak tarihte başlanır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin EK-1’inde yer alan 7 numaralı madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“7) İhraççının bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak, teminat sorum-
lusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcı veya benzeri üçüncü ki-
şilerle TMK sahiplerinin korunmasını teminen yaptığı sözleşmeler ile bu Tebliğin 25 ve 26 ncı
maddelerinde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde teminat varlıklardan yapılan tahsi-
latların ayrı bir hesaba aktarımı sağlayacak tedbirleri tevsik eden sözleşmelerin birer örne-
ği,(**)”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin EK-2’sinde yer alan 6 numaralı madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“6) Yurtiçinde yapılacak ihraçlarda teminat defterinin bu Tebliğ hükümlerine uygun
olarak oluşturulacağına ve ihraç tarihi itibarıyla teminat uyum ilkelerinin sağlanacağına ilişkin
ihraççı tarafından Kurula hitaben hazırlanan yazı ile teminat defterinin elektronik ortamda tu-
tulması halinde teminat sorumlusu tarafından hazırlanan rapor,”

MADDE 21 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Eylül 2014 

CUMA 
Sayı : 29110 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EŞANJÖR ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Eşanjör alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Eşanjör 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 8051/1-1 

————— 

LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg. Lipaz enzim alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 18.09.2014 Perşembe günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 18.09.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 8053/1-1 
 



Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2014 – Sayı : 29110 

 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 001 

İDARENİN ADI : TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : DİYARBAKIR İli, BAĞLAR İlçesi, İstasyonbağları 

Mahallesi, 113 Ada 25 no.lu (Benzin ve LPG İstasyonu) 

parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 21.05.2014 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, İstasyonbağları Mahallesi, 113 

Ada, 25 numaralı parselde kayıtlı 2327,85 m2’lik taşınmaz ile birlikte üzerinde bulunan (Benzin 

ve LPG İstasyonu) müştemilatın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06.12.2013 tarihli ve 26/262 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait DİYARBAKIR ili, BAĞLAR İlçesi, iSTASYONBAĞLARI 

Mahallesi, 113 Ada 25 numaralı parselde kayıtlı, 2327,85 m2’lik taşınmaz ile birlikte üzerinde 

bulunan (Benzin ve LPG İstasyonu) müştemilatın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 5. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

* 1.700.000,00 (Birmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren 

MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. ve TİC. 

LTD. ŞTİ.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE 

GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’in sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

* MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. 

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri 

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali 

hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 05.08.2014 Tarih ve 12/123 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 7951/1-1 

—— • —— 
MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİ NUSRATİYE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Nusratiye 

Mahallesi, 10512 ada 1 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve 

görüşmeler yapmak suretiyle 17.09.2014 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 6. Bölge 

Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. 

İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif 

sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 10512 ada 1 nolu parselin geçici teminat miktarı 50.000,00 ( Elli bin) TL 

olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 17.09.2014 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD  

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

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

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

5 - İhale dokümanları, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Adana Merkez şubesinde bulunan TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 nolu iban 

numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının 

da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 7738/1-1 
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9.295 TON YEM HAMMADDELERİ VE 171,8 TON YEM KATKI 

MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı;  

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 9.295 

Ton yem hammaddeleri ve 171,8 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır. 

 

S. No Cinsi Miktarı (Ton) 

1 - Buğday Kepeği 2.447 

2 - Mısır Kepeği 2.595 

3 - ATK 2.696 

4 - Pamuk Tohumu Küspesi (PTK) 787 

5 - Soya Fasulyesi Küspesi (SFK) 770 

TOPLAM 9.295 

 

S. No Cinsi Miktarı (Ton) 

1 - By-Pass Yağ (Fraksiyonize) 95 

2 - Vitamin-E 4,3 

3 - Vitamin-Mineral Premiks 24,5 

4 - Biotin 6,5 

5 - Toksin Bağlayıcı  41,5 

TOPLAM 171,8 

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü 

oranında geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19 EYLÜL 2014 Cuma günü saat 

15.00’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax:  (0 312) 425 59 55 8074/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi, 

Tatarlı Köyünde bulunan, tapuda 28 pafta, bila ada 6352 parsel nolu 300,00 m² mesahalı arsa ve 

üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma 

usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Karaman Mah. 

Cumhuriyet Meydanı. No: 6 AFYONKARAHİSAR adresinde olup, telefon no: 0 (272) 2142689, 

Fax: 0 (272) 2132379 dir. 

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir ve Afyonkarahisar PTT 

Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecektir. Afyonkarahisar PTT 

Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odada 25.00 TL karşılığı temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (Dörtbinüçyüzelli Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu 

veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, 

ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, 

tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk 

ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya 

noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 

(gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 

30.09.2014 saat 14.00’a kadar Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odaya 

(Karaman Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 AFYONKARAHİSAR) teslim edilmesi veya 

iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür. 

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 30.09.2014 Salı günü saat 14.00’da Afyonkarahisar PTT 

Başmüdürlüğünde yapılacaktır.  

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.000,00-TL (Yüzkırkbeşbin Türk Lirası) 

olup, geçici teminat miktarı 4.350,00-TL (Dörtbinüçyüzelli Türk Lirası) dır. 

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

yada dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 7948/1-1 
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DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/108230 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0.312.293 44 00 (15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47 

d) elektronik posta adresi : a_daldal_@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

Sıra No Malzemenin adı ve özelliği Miktarı Metre 

1 Boru Ø44,5,x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.  3.000 

2 Boru Ø57x4,5x8500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.  2.000 

3 Boru Ø70x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.  500 

4 Boru Ø101,6x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.  1.000 

5 Boru Ø48x2,6x6000 mm. TSEN 10216-2 – 16Mo3. 500 

6 Boru Ø51x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 – 16Mo3. 250 

 TOPLAM 7.250 

b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (Yüz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 18/09/2014 Perşembe günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler,18/09/2014 Perşembe günü, saat 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-

Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin 

posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7962/1-1 
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17.500 TON (18.09.2014-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI) 

TAHMİL - TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 17.500 TON Tahmil-Tahliye İşi % 20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL. bedelle tahsil fişi 

karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler 

Mahallesi Sivas Bulvarı No: 327 Kocasinan-KAYSERİ adresinden temin edilebilir. 

Telefon: 0352.2450432 Faks: 0352.2450433 e-posta: caykayseripazarlama@hotmail.com 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.09.2014 günü saat 14.00’e kadar Çaykur Kayseri 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 

mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

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

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

8 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 8006/1-1 

—— • —— 
ATKARACALAR İSTASYONUNDA 20.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/110604 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : ATKARACALAR İSTASYONUNDA 20.000 M3 

BALAST ALIMI İŞİ 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 25.09.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 

300,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8017/1-1 



5 Eylül 2014 – Sayı : 29110 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 

BAŞKANLIĞI ANKARA SİNCAN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 2 KALEM 

LABORATUVAR TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Ankara 

Sincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı 2 kalem Laboratuvar Test Cihazı teknik 

şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

   

 Malzemenin Cinsi 
İhale Evrak Bedeli (Tüm 

Kısımlar için 130.000,00 TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

I. Kısım 1 adet 250 kN çekme test cihazı 130,00 TL 12.09.2014 

II. Kısım 
1 adet tam otomatik sertlik ölçme 

cihazı (3-750 kg) 
100,00 TL 12.09.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 8060/1-1 
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HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI 

130 ADET ASUS MARKA ET2321 INTH MODEL KASA & MONİTÖR BİRLEŞİK 

DOKUNMATİK EKRAN (ALL İN ONE) BİLGİSAYAR İLE KABLOSUZ KLAVYE 

VE MOUSE SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği ihtiyacı 130 adet ASUS 

marka ET2321 INTH model kasa & monitör birleşik dokunmatik ekran (All in one) bilgisayar ile 

kablosuz klavye ve Mouse seti teknik özelliklerine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik özellikler listesi Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2110 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2110 adet Dizüstü 

Bilgisayarın teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerden birine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

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

3 - Teklifler, 18/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8069/1-1 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2014 – Sayı : 29110 

 

60 ADET İŞ İSTASYONU (DELL PRECİSİON T1700 MİNİTOWER CHASES) 

VE 60 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı olan 60 Adet 

İş İstasyonu (Dell Precision T1700 Minitower Chases) ve 60 Adet Monitör kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, istenilen marka/model ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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BACKUP (YEDEKLEME) VE REPLİCATİON YAZILIMI İLE 

DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı olan Depolama Ünitesi ile Backup (Yedekleme) ve Replication Yazılımı 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, istenilen marka/model ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemerkaya Mahallesi, tapunun 264 ada, 2 nolu parselde 

(933,68 m2) kayıtlı bulunan aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı DİK'nun 36. Maddesi 

uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı 

İşleri Müdürlüğüne 18/09/2014 (Perşembe) günü saat: 15.00’e kadar sıra numarası alındı belgesi 

karşılığında teslim edilecek olup posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 

Yazı İşleri Müdürlüğüne (Komisyon Başkanlığına) ulaşmış olması şarttır. Postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. Yazı İşleri Müdürlüğüne (Komisyon Başkanlığına) verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye 

Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

İhale, 18/09/2014 (Perşembe) günü saat 15.30'da Trabzon Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır. 

Satış ihalesinin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, 

ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir. 

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler 

1 - İmza sirküsü (Asıl) 

2 - İkametgah senedi (Nüfus Md.) 

3 - Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Md.) 

4 - Geçici teminatların Belediye veznesine yatırıldığına dair Makbuz (Banka teminat 

mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre düzenlenmiş ve süresiz 

olacaktır.) 

5 - İstekliler adına vekaleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

gerekir. 

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler, 

7 - 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye 

iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

8 - Şartname alında makbuzu 

9 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2014 yılında 

alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu 

konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin aslı yada noter onaylı 

suretleri, 

10 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. 

11 - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

12 - Belgelerin tamamı asıl veya noter onaylı olması gereklidir. 

İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire 

Başkanlığından 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

İlan olunur. 

 

S. 

No Cinsi Mahalle Ada-Parsel M2 

Satış 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Taşınmaz 
Kemerkaya Mahallesi, 

264, ada, 2 nolu parsel 
933,68 4.000.000,00 120.000,00 18/09/2014 15.30 
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BOLU BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE ÖZEL HALK 

OTOBÜSLERİNİN ROTASYONA TABİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

Bolu Belediyesinden: 

1 - Bolu Belediyesinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki hatlarda (Belediye 

ulaşım alt yapısı kullanma hakkı dahil) özel halk otobüsü çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik ile 

teknik ve idari şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde, belirtilen sayılarda rotasyona tabi olarak 

sefer yapmak üzere 7,8 metre ± 50 cm uzunluk grubundaki araçlar en az toplam 40 (oturan ve 

ayakta) yolcu kapasiteli özel halk otobüslerinin çalıştırılacağı hatlar 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı 

yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma ile ihale edilecektir 

2 - İhale 16/09/2014 Salı günü saat:10.00 - 15.30 saatleri arasında Bolu Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel, saatler ve isteklilerin yatıracakları % 3 oranındaki geçici teminat 

miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Saat Otobüs 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Saat Otobüs 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

10:00   1. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 13:15 11. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

10:15   2. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 13:30 12. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

10:30   3. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 13:45 13. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

10:45   4. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 14:00 14. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

11:00   5. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 14:15 15. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

11:15   6. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 14:30 16. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

11:30   7. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 14:45 17. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

11:45   8. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 15:00 18. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

12:00   9. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 15:15 19. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

13:00 10. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 15:30 20. otobüs 60.000,00 TL 1800 TL 

 

4 - İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir. 

a) Kanuni ikametgah belgesi 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 

c) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

d) Vergi mükellefi olduğuna dair ilgili vergi dairesinden belge (2014 yılı) 

e) Gerçek kişilerin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğuna dair belge veya gerçek 

kişi ile tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve Sanayi odasından alınan belge (2014 yılı) 

f) İmza sirküleri; Tüzel kişiliği temsilen katılanlar noter tasdikli yetki belgesi ve imza 

sirküleri, İsteklilerin adına vekaleten katılanlar noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri 

vermesi 

g) Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan borcu yoktur belgesi, 

h) SGK, Vergi dairesi borcu olmadığına dair belgeler 

i) Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu, 

j) İhaleye özel, tüzel ve ortak girişim olarak girilebilir. Ancak ortak girişim olması halinde 

yukarıda belirtilen a,b,c,d,e,f,g,h maddelerinde belirtilen bütün belgeleri ayrı ayrı her ortak için 

getireceklerdir. 

k) Yukarıda istenen bütün belgeler noter onaylı yada aslı olmak zorundadır. 

5 - İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunun 35/a maddesinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayacaklar ve en geç ihalesine 

katılmak istedikleri otobüs ihalesinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri 

gerekmektedir. 

6 - Ayrıca istekliler ihale sonrasında sözleşme ile birlikte 40.000,00 TL tutarında kesin 

teminat yatıracaklardır. 

7 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 300,-TL karşılığında Belediye Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 8034/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 

Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif 

alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 

pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2014/106446 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası 

döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 

26.000 Ton İşletme malzemesinin Tahmil-

Tahliyesi ile Fabrika sahası dışında bir yere 60.000 

Ton atık malzemenin taşınmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Meydan Tesisleri 

c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 16/09/2014 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

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

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

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

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

belge. 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde iş makineleri ile 

gerçekleştirilen Tahmil-Tahliye işi ve her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 8035/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA): 

TİKA UZMAN YARDIMCISI SINAVI 

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 3. Madde ve 5. Madde 

sehven hatalı yayınlanmış olup, aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

3) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları 

taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

5) 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS), 2013 yılı 

İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 ilkbahar ve sonbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) 

sınavlarında; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en 

az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve 

son 2 (iki) yılda (30 Eylül 2012 ve daha sonraki tarihli) alınmış uluslararası geçerliliği bulunan bir 

belgeye sahip olmak. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 8078/1/1-1 

————— 
TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAVI 

DÜZELTME İLANI 

03.09.2014 Tarih ve 29108 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Sözleşmeli Uzman Giriş 

Sınavı İlanımızın “II. Giriş Sınavına Katılma Şartları” bölümündeki 2. Madde sehven hatalı 

yayınlanmış olup, aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

2. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 10. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, 

Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin herhangi birinden 2012 yılı Sonbahar dönemi 

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi 

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 

2014 yılı İlkbahar ve sonbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından (C) düzeyinden; 

8. grupta yer alan adaylar ve 9. grupta yer alan adaylardan Boşnakçadan (KPDS veya YDS’ye 

Sırpçadan girmiş olan adayların sınav sonuçları kabul edilecektir.) başvuracak adaylar için ise (B) 

düzeyinden aşağı olmamak üzere puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye 

denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça 

yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan 

üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz. 

YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla 

ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya 

yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi 

makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olmak veya ilgili 

ülkede o ülkenin dili ile eğitim veren bir üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış 

olmak veya Başkanlıkça bu dillerde yapılacak sınavda başarılı olmak. 

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 8078/2/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans 

çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile 

birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet 

cetveli eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için 

hizmet cetveli eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, 

bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora 

belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 

puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 

Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) 

duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilecektir.  
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4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler 

başvuramazlar.  

6. Adayların 1. derece Doçent, 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri 

için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir. 

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05.09.2014 - 19.09.2014) 

olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
 

BİRİM LİSTESİ 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1 1   

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Spor Yönetim 

Bilimleri 
Doçent 1 1   

Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1   

Mimarlık Fakültesi Şehircilik Doçent 1 1   

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Doçent 1 1   

Veteriner Fakültesi Zootekni Doçent 1 1   

Ziraat Fakültesi 
Süs Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 
Doçent 1 1   

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

Bölümü 
Yrd.Doç. 4 1 

Bilişim teknolojisinin 

işletme performansına 

etkileri konusunda 

çalışmalar yapmış 

olmak 

Mimarlık Fakültesi Şehircilik Yrd.Doç. 3 1 
 

Mühendislik 

Fakültesi 
Jeodezi Yrd.Doç. 3 1 

 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Laboratuar 

Teknikleri 
Yrd.Doç. 3 1 

Moleküler 

Mikrobiyoloji alanında 

doktora yapmış olmak 

Sosyal Bilimler 

MYO 
Pazarlama Yrd.Doç. 4 1   

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Yrd.Doç. 3 1   

 7990/1-1 
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TSE Şanlıurfa Müdürlüğünden: 

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 FESİH EDİLEN HYB BELGELİ FİRMALAR 

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma 

hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde belirtilen nedenlerden dolayı 

feshedilmiştir. 

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme 

konusu hizmetlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine 

davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 
 

FİRMANIN ÜNVANI BELGE KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESI 

HEDEF ÇİZİM-  

M.FATİH BARUT 
TS 11827 HYB-525 22.04.2014 Firma Talebi 

MAHMUT ERBİL TS 11939 HYB-545 09.07.2014 Firma Talebi 

FONET BİL. TEK. A.Ş TS-12498,12993,13149 HYB-104 08.08.2014 Firma Talebi 

KAYAN ELK. İNŞ. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 
TS-13240,13230 HYB-138 08.05.2014 Firma Talebi 

MAHBER ELN-MAHMUT 

PERÇİN 
TS-12664-1,12047 HYB-535 07.07.2014 Firma Talebi 

KADİR ASLAN TS 12255 HYB-398 19.08.2014 Firma Talebi 

İSMAİL AS-AS TEKNİK TS-10079 HYB-485 04.08.2014 Firma Talebi 

SAF BİL-M.URBİYAN 

POLAT 
TS 12498,12540 HYB-489 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

OSMAN CENGİZHAN-

ŞENCEN OTOMOTİV 
TS 12047 HYB-134 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

OTO IŞIKYILDIZ 

OTM.SAN.LTD.ŞTİ. 
TS 12510,12047 HYB-282 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

HÜSEYİN ALTINOVA-

NEW HOLLAND SERV. 
TS 12047 HYB-352 08.01.2014 Firma Talebi 

GÜNEYDOĞU DAN-

GÜLER YILMAZ 
TS 13082,13078 HYB-440 26.05.2014 Firma Talebi 

BİMA BİL.TİC.SAN. 

LTD.ŞTİ. 

TS 12498,12871, 

12540,12134, 10956 
HYB-127 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

ALTUNDAĞ 

İNŞ.TAH.SAN. LTD.ŞTİ. 
TS 11939 HYB-405 08.08.2014 Firma Talebi 

PAK-ÇEV ART.MÜH. 

İNŞ. TAR.LTD.ŞTİ. 
TS 13082,13078 HYB-429 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

FE-KA MED.İNŞ.SAN. 

LTD.ŞTİ. 
TS 12426 HYB-365 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

ERG TUR.GID.İNŞ. 

SAN.LTD.ŞTİ. 
TS 8985 HYB-503 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

PLT TAR.MAK. SAN. 

LTD. ŞTİ. 
TS 12047 HYB-491 08.08.2014 

Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

BUCAK TEM.YEM.VE 

İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. 
TS-12524,13111 HYB-115 08.08.2014 

Yillik Vize 

Yaptirmadiğindan 

AHMET MISIR TS 12711 HYB-394 08.08.2014 
Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 
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FİRMANIN ÜNVANI BELGE KONUSU 
BELGE 

NO 
FESİH 

TARİHİ 
FESİH 

GEREKÇESI 

RTS TAR.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 
TS 11939,12820 HYB-438 26.05.2014 Talimata Aykırılık 

OR-MED ORT.  

MED.SAN. LTD.ŞTİ. 
TS-13181 HYB-335 08.08.2014 

Yıllık Vize 
Yaptırmadığından 

ÖĞRETMEN BİL  

BEDİHA DİK 
TS 12498 HYB-165 08.08.2004 

Yıllık Vize 
Yaptırmadığından 

MUSA ÖZTEK TS-7038 HYB-502 08.08.2014 
Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

MERAL MÜH  

C.ATİLLA MERAL 
TS 12664-1 HYB-212 08.08.2014 

Yıllık Vize 
Yaptırmadığından 

ŞEVKET İNCEDAL TS-12047 HYB-354 08.08.2014 
Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

YUSUF DİŞİKIRIK TS -12047 HYB-367 08.08.2014 
Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 

 8023/1-1 —— • —— 
Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
uyarınca “Öğretim Üyesi” alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 
Profesörlük için: 
Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 
özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı 
takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.  

Başvuru Süresi: İlgililerin 3 Eylül 2014 - 17 Eylül 2014 saat: 17:00 ye kadar Üniversitemizin 
Ankara Cad. No: 45   35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik 
evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru 
yapılacaktır. 

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birimi 
Bölümü/ 
Programı ABD/Alanı Unvanı Adet Özel Koşul 

Tıp 
Fakültes

i 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Profesör 1 

Arcobacter türleri konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
PFGE, AFLP, RAPD-PCR, 
SDS-PAGE teknikleri ile 
ilgili makaleleri bulunmak 

 8076/1-1 —— • —— 
Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 05.09.2014 - 19.09.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

İşletme Prof. 1 
Pazarlama Alanında 
Uzman Olmak. 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur. 
 8077/1-1 —— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İPTAL İLANI 
3 Eylül 2014 tarihli ve 29108 sayılı Resmi Gazete’nin 7986 ilan numarası ile Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli İli sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 
hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddetinin sona erdirilmesine ilişkin yayımlanan 1 adet 
ilanımız iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8075/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 5 Eylül 2014 – Sayı : 29110 

 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2014 tarih ve 1430 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Yapracık Mahallesi, Ankara Üniversitesi Alanı II Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8048/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/08/2014 tarih ve 1303 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46790 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Teklifi” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8049/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 04/06/2014 tarih ve 192 sayılı kararı ile kabul edilen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2014 tarih ve 1304 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 8633 ada 7 ve 9 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8050/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Düzce ili Çevre Koruma Vakfı, Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/08/2014 

tarihinde kesinleşen 22/05/2014 tarih ve E: 2013/252, K: 2014/295 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8055/1-1 

—— • ——  
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından: 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNCA HÂKİMLER VE SAVCILAR 

YÜKSEK KURULUNA BİR ASIL VE BİR YEDEK ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin 22/07/2014 tarih ve 28324 

sayılı yazısı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine Türkiye Adalet 

Akademisinden seçilen üyelerin görev sürelerinin 25/10/2014 tarihinde sona erecek olması 

nedeniyle Kurul üyeliklerine seçim yapılması hususu 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu Kanununun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne binaen bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için aday olmak isteyen Genel 

Kurul üyelerimizin 05/09/2014 tarihinden itibaren 15/09/2014 günü mesai saati bitimine kadar 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 8052/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açık bulunan Profesör kadrosuna 

2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 Adayların, başvurduğu bölüm/alanı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat 

dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerinin 

noter onaylı suretini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) 

takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 

ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili 

tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü (İngilizce) - 

İşletme- Finans Alanı 
Profesör 1 

 8072/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 12.08.2014 tarihli ve 484/6 no'lu kararına istinaden; Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Yücel ATAÇ ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi 

Hüdaver AKGÜN'ün Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı 

olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde 

belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 5375 belge numaralı Uygulama Denetçisi 

İnşaat Mühendisi Yücel ATAÇ ve 5375 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Hüdaver AKGÜN'ün Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgelerinin 

Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren 

yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8020/1-1 

————— 
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki 

239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman 

GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. 

İdare Mahkemesi’nin 11.06.2014 tarih ve E.2013/1842-K.2014/899 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve 6570 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8021/1/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 31LID pafta, 948 Ada, 12 Parsel üzerindeki 149518 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 527601 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 407 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2014 tarihli ve E:2013/1124-

K.2014/1236 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 08.06.2014 tarih 

ve 28671 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 07.08.2014 tarih ve 6520 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8021/2/1-1 

————— 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 4103 parsel üzerindeki 144199 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 420 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Selma İNCEKARA (Oda Sicil 

No:8205, Denetçi No:6956) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare 

Mahkemesi’nin 20.05.2014 tarih ve E.2013/1063-K.2014/796 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Selma İNCEKARA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve 6571 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8021/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 2218 dosya nolu HN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1249 dosya 

nolu ARAS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1973 dosya nolu RE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya nolu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1640 dosya nolu ATAKULE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1607 dosya nolu UĞUR SELÇUK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 1094 dosya nolu KASTAMONU GÜVEN Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

Sivas ilinde faaliyet gösteren 956 dosya nolu KAYALAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 933 dosya nolu SEZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 376 dosya 

nolu NİLÜFER Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 901 dosya nolu KOCAELİ IŞIK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Denizli ilinde faaliyet gösteren 660 dosya nolu İNCİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 586 dosya nolu EFEDEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 97 dosya nolu TEKNİK SİSTEM Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 54 dosya nolu ESKİŞEHİR ANADOLU Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarih ve 

53676558/020/22959  sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8022/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 25.08.2014 tarih ve 

53676558/020/22960  sayılı Makam Olur’una istinaden, 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 557 dosya nolu ANKARA AÇI Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1290 dosya nolu GEOMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1343 dosya nolu KOCATEPE Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8022/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No:5017-24 Karar Tarihi: 21/05/2014 

1.Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 14/05/2014 tarihli ve 39385307-16906 sayılı 

Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Akan Grup Enerji Üretim Ticaret Limited 

Şirketi’nin (Şirket) Konya ilinde kurulması planlanan 1,052 MWm / 1,009 MWe kurulu gücünde 

olan Akan Biyokütleden Enerji Üretim Tesisi projesi için yapılan üretim lisansı başvurusunun, 

15/08/2012 tarihli ve 3969-14 Kurul Kararı kapsamında belirtilen yükümlülüklerin süresi 

içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında reddedilerek, Mülga Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereği Şirket tarafından Kuruma sunulmuş olan 10.520 

(onbinbeşyüzyirmi) TL tutarındaki mektubunun irat kaydedilmesine, karar verilmiştir. 

 8027/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 03.07.2014/129 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No  : 03.07.2014/1113 İSTANBUL 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez 

Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş 

olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında bunların 

dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar tespit 

edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde “…103 

ada 17; 107 ada , 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 48 

ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil mimarlık örneği 

niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul tarafından 

eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski eser olarak 

tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya yönelik bir 

hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil mimarlık 

örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 

ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 sayılı 

parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun 

bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı ve bahsekonu parsellerden 45 ada, 20; 50 ada, 8 ve 50 ada, 

20 sayılı parsellerde yer alan taşınmazların Kurul kararları ile tescilli olduğunun, 107 ada 9 

parselde yer alan taşınmaz için 12.06.2014 tarih ve 1070 sayılı Kurul kararı ile konunun ayrıntılı 

değerlendirilmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinin karara bağlandığı tespit edilerek 

diğer parsellerde yer alan taşınmazlar hakkında hazırlanan 02.07.2014 tarih ve 1309 kayıt 

numaralı uzman raporu okundu, ekleri ve Genel 77 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez 

Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planının 6.maddesinde geçen parsellerde yer alan 

taşınmazlar hakkında  Müdürlük uzmanlarının hazırladığı rapor neticesinde 103 ada, 17 parselde; 

31 ada, 34 parselde; 23 ada, 14 parselde; 52 ada, 2 parselde; 1082 ada, 22 parselde ve 19 ada, 14 

parselde yer alan taşınmazların 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı 

anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II 

olarak belirlenmesine, 52 ada, 11 ve 52 ada, 12 parselde yer alan taşınmazların korunması gerekli 

kültür varlığı olup olmadığı hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde 

inceleme yapılması gerektiğine karar verildi. 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/163732 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Elektrik İletim Anonim 

Şirketi 1. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü İstanbul 

(Davutpaşa) 

İl/İlçe İstanbul/Esenler 

Adresi Eski Londra Asfaltı No: 149 Tel-Faks 0212 449 11 00-0212 449 11 05 

Posta Kodu 34220 E-Mail 1grupmd@teias.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Şenkaya Sosyal Hizmetler Elektrik 

Bilgisayar Özel Güvenlik 

Hizmetleri Özel Sağlık Hizmetleri 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Şüleyman Şan 

Adresi 

Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay 

Cad. Fidan Apt. 31/9 

Kadırköy/İstanbul 

Şenyuva Köyü 8 Mazıdağı/Mardin 

T.C. Kimlik No.  14150741362 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kadıköy VD. 8070308022  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 658769  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8073/1-1 



5 Eylül 2014 – Sayı : 29110 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/64541 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik 
Tel-Faks 

03122942000 

03122292132 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Yünel Elektromekanik Sistem ve 

Tesisler San. Ltd. Şti./ANKARA 
Mustafa Kemal YÜNEL 

Adresi 
Çankırı Yolu 26. Km. 06750 

Akyurt/ANKARA 

Çankırı Yolu 26. Km. 06750 

Akyurt/ANKARA 

T.C. Kimlik No. ---- 10750164150 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yahya Galip V.D. 9830007563 ---- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası ---- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 25-Akyurt ---- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8056/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/61343 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik 
Tel-Faks 

03122942000 

03122292132 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
YSM End. Tes. Taah. San. Tic. 

Ltd. Şti. 
Esme Toka 

Adresi 
600 Evler Mh. Bimder Koop. 

No:10 Bandırma Balıkesir  

T.C. Kimlik No. 

 

18013193916 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bandırma V.D. 9830411350 

 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bandırma Ticaret Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 009722 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8057/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/21824 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Yıldırım/Bursa 

Adresi 
152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. 

No: 286 Duaçınarı Mevkii 
Tel-Faks 0224 360 70 00 - 360 70 24 

Posta Kodu 16330 E-Mail bol14@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Esilay Turizm İnşaat Nakliyat Gıda 

Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Adil Uğur 

Adresi 

Aydınlıkevler Mah. GMK Bulvarı 

Nilüfer Apt. No: 458/1 PK: 33140 

Yenişehir/Mersin 

Aydınlıkevler Mah. GMK Bulvarı 

Nilüfer Apt. No: 458/1 PK: 33140 

Yenişehir/Mersin 

T.C. Kimlik No.  32620759464 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3790321031/Uray V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
27722  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7993/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (III-59.1a)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


