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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Eylül 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek
olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  18 Eylül 2014
     68244839-140.03-222-482

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8193 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Eylül 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek

olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Eylül 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29129



YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belir-
tilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahli-
yesini sağlamak için;

a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek
olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gel-
mesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde
intikallerini sağlamak zorundadır.

b) (a) bendindeki şartların sağlanamaması durumunda;
1) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim is-

tasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonu
kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda belirtilen
Tablo-1 ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin özellikleri
dikkate alınarak karar verir.
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2) Yeraltı kömür madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki engeller,
galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi
sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak azaltılabilir.

c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek
ferdi oksijen maskesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bu-
lunmaları durumunda seçilecek ferdi maske özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alı-
narak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur.

ç) Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10
metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil kaçış planlarında gösterilir.

d) İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o
istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler.

e) Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda dü-
zenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde
projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce
onaylanması sağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde
Uygulanacak Asgari Özel Hükümler bölümünün 10.12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“10.12. Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm
çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan
oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan El Sa-
natları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır.
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ülke-
mizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni verilen yabancılar, yabancı misyon şeflik-
lerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış
olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet
vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede yakınları kurslara devam ede-
bilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören ya-
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda belirtilenlerin dışın-
dakiler için Bakanlığın izni gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2012 28453
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel okul için
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurucu, aynı il sınırları içerisinde ge-
rekli şartları taşıyan farklı binada da aynı adla kontenjanını arttırarak 1/9/2015 tarihine kadar
faaliyette bulunmak üzere başvurması halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruh-
satı düzenlenerek kontenjanları yeniden belirlenir. Ancak, bu okulların her binadaki okulu için
belirtilen süre sonunda ayrı ayrı kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenle-
nerek kontenjanları yeniden belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri
Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Adaylar Askeri Adalet İşleri Başkanlığı emrine atanır ve aşağıda belirtilen
yerlerde staj yaparlar:

1) Cumhuriyet Savcılığı,
2) Asliye Ceza Mahkemesi,
3) Ağır Ceza Mahkemesi,
4) Asliye Hukuk Mahkemesi,
5) Bölge Adliye Mahkemeleri,
6) Askeri Savcılıklar,
7) Askeri Mahkemeler,
8) Askeri Yargıtay Başsavcılığı,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/10/2012 28450
2- 2/8/2013 28726
3- 7/9/2013 28758
4- 29/5/2014 29014
5- 5/7/2014 29051
6- 21/8/2014 29095
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9) Askeri Yargıtay Daireleri,
10) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
11) Türkiye Adalet Akademisi.
Adaylar, Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenecek konularda Türkiye Adalet Aka-

demisinde altı haftadan az olmamak üzere meslek öncesi eğitim programlarına katılırlar. Bu-
ralarda geçen süreler staj süresinden sayılır.

Adaylar, staj süresi içinde Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde,
staj süresinin altıda birini geçmemek üzere, yargısal faaliyete ilişkin resmi nitelikte kurs, se-
miner, sempozyum düzenleyen yerlere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gön-
derilebilir. Buralarda geçen süreler staj süresinden sayılır.

Adaylar, yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla Silahlı Kuvvetler dil okulları ile resmî
veya özel yabancı dil kurslarına gönderilebilirler. Bu durumda staj süreleri günlük altı saatten
az olamaz.

Staj süresinin indirilmesi halinde stajın hangi yerlerde yapılmayacağı Askeri Adalet İş-
leri Başkanlığınca belirlenir. Ancak adaylara her halde ilgili Kuvvet Komutanlığı askeri savcı-
lığı ve mahkemesinde en az iki ay staj yaptırılır.

Adaylara adlî yargı yerlerinden hangilerinde ve ne kadar süre ile staj yaptırılacağı Askeri
Adalet İşleri Başkanlığınca belirlenir.

Adli yargı hâkimliği veya avukatlık stajlarını başarı ile tamamlamış olanların stajlarının
tamamı askerî yargı yerlerinde yaptırılabilir.

Stajın kesintisiz yapılması esastır. Zorunlu hallerde staj bölünerek tamamlattırılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinin

(B) alt bendi ile (E) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B- Soruşturmanın yürütülmesi,”
“E- Tutuklama istemi, iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile diğer

kararların düzenlenmesi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – Şekil ve kapsamı EK-C’de yer alan staj performans değerlendirme formu,

daire amiri veya savcı veya kıdemli hâkim tarafından staj süresinin sonunda düzenlenerek As-
keri Adalet İşleri Başkanlığına gönderilir.

Staj performans değerlendirme formuna ait tam not yüzdür. Staj performans değerlen-
dirme formundaki her niteliğe on üzerinden not verilir. Notlar tamsayı olarak verilir. Nitelik-
lerden herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiğinde, daire amiri veya savcı veya kıdemli
hâkim tarafından staj süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin forma eklenmesi zo-
runludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı ben-
dinde yer alan “fişler” ibaresi “staj performans değerlendirme formları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Kuradan muaf tutulmaya esas başarı sıralaması, staj performans değerlendirme formlarının
not ortalaması ile sicil notu ortalamasının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilecek puana
göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-C başlığıyla birlikte ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN

İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/1986 tarihli ve 19262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sa-
vunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki
Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ye-
dinci ve on dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) Döner sermaye işletmelerince gerekli olduğu ahvalde ambalaj, ambarlama, nakliye,
yükleme ve boşaltma, sigorta, gümrük vergisi v.s. bilumum masrafları,”

“14) Döner Sermaye işletmesinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtımı kapsamında fuar
ve sergi katılım giderleri, reklam giderleri, katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri ile
iç ve dış sergilere katılacak memur ve ilgililere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek
yollukları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarının teşkilat yönünden bağlı oldukları komutan-
lıkların ihtiyaçlarının, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek bir oranda karşı-
lanması amacıyla birinci fıkra hükmü uygulanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında,

döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına
bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuv-
vetleri Komutanlığına bağlı Hava Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita
Genel Komutanı, Maliye Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel
Başkanından teşekkül eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Döner Sermaye Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, gerekli görülen
durumlarda Başkanın isteği üzerine Döner Sermaye Dairesi Başkanının daveti ile de toplana-
bilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
Madde 15 – Döner Sermaye Yönetim Kurulunun idari ve sekretarya hizmetleri Döner

Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Döner Sermaye Dairesi Başkanı Millî Savunma Bakanının teknik müşaviri ve aynı za-

manda merkez muhasebe birimi harcama yetkilisi olup görevleri şunlardır;
1) Döner Sermaye Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantıların

tutanaklarını ve karar dosyalarını tutmak ve bütün muhaberatı idare etmek,
2) Bilançoları birleştirmek ve genel faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
3) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işletmelere tahsis edilen kaynağı aktarmak,
4) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) İşletmelerin yıllık bilançolarına göre genel bir bilanço hazırlayarak, Döner Sermaye

Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Döner Sermaye Dairesi Başkanlığına göndermek,”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme Yönetim Kurulu, esas kadrolarındaki komutan veya müdür başkanlığında tek-
nik müdür ve döner sermaye kadrolarındaki mali işlerle ilgili şube müdürü veya şeflerden te-
şekkül eder. Üçten fazla şube olduğu takdirde, her işletmenin bünyesine göre bu kurulun kim-
lerden teşekkül edeceği kurumların bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komu-
tanlık, başkanlık veya daire başkanlığı ile Harita Genel Komutanınca tespit edilir.”

“İşletme Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa ve gerekli görülen durumlarda yönetim
kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan kararlar, kayıt altına alınarak
yönetim kurulu tarafından imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dördüncü bentten
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5) İdari kadro dışındaki teknik kadrolara ek görev ile görevlendirilecek personel için
onay vermek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Ancak işletmelerin teknik kadrolarına ek görev ile görevlendirilecek personel için onay verme
işlemi işletme yönetim kurullarınca yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı ko-

mutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının döner sermaye kadrolarına 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre alınacak memurların atanması; işletmelerin bağlı bulundukları Kuv-
vet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığının teklifi üzerine,
Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca alınacak Bakan Onayı ile yapılır.

Bu memurların ve sözleşmeli personelin alınması ve özlük işlemleri Döner Sermaye
Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sözleşmeli personelin atanması ve istihdamında genel hü-
kümler uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları kad-
rolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri, Döner Sermaye Dairesi merkez mu-
hasebe birimince ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sipariş bedeli 2.000 TL.yi geçmeyen işler için iş mukavelesi yapılması zorunlu değil-
dir. Ancak mukavele yapılması gereken bütün siparişler için iş mukavelesi, işletmelerin komu-
tan veya müdürü ile sipariş veren arasında yapılır. Siparişlerin kabul veya reddi işletmelerin
komutan veya müdürleri tarafından sipariş verene yazılı olarak bildirilir. Sipariş veren yaptı-
racağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dâhilinde işletme namına bankaya yatırmaya mecbur-
dur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 3 – Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterlik kad-

rolarına atanmış ve halen görev yapmakta olan personel, Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı
kadrolarına atanıncaya kadar, tüm özlük hakları Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe bi-
rimince ödenmeye devam edilir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2014/72
İşyeri                     :  ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.
                                 Yahya Kemal Mah. Okul Cad. No: 8 Kağıthane/İSTANBUL
SGK Sicil No.       :  1130478.034
Tespiti İsteyen      :  Tekgıda-İş Sendikası
İnceleme                :  ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; işverenliğin Yahya Kemal Mah. Okul Cad. No: 8 Kağıthane/İSTANBUL
merkez adresinde yönetim ve idari hizmetlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A. Ş.’de işverenliğe bağlı merkez adresi dışında
İstanbul içi ve diğer illerde yemek üretimi ve servis hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda, 

yer aldıkları tespit edilmiştir. 
Karar : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2014/76
İşyeri                     :  Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış 
                                 Tic. Ltd. Şti. Vişnelik Mahallesi Taşköprü
                                 Caddesi DSİ Sok. No: 2 ESKİŞEHİR
SGK Sicil No.       :  1084527.026
Tespiti İsteyen      :  Tes-İş Sendikası
İnceleme                :  Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış

Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Devlet Su
İşleri 3. Bölge Müdürlüğünde hizmet alım sözleşmesi ile iş aldığı işyerinde yapılan işlerin atölye
ustalığı, bakımcı yağcılık, laborant yardımcılığı, inşaat teknikerliği işleri olduğu, işçilerin Devlet
Su İşleri’nin asıl işlerini gördükleri tespit edildiğinden yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Best Turizm Taşımacılık Petrol İnşaat Tem. Hiz. Taah. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’ne
ait işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2014/77
İşyeri                     :  Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
                                 Evliya Çelebi Mah. Okmeydanı Cad. No: 5 KÜTAHYA
SGK Sicil No.       :  1051244.043
Tespiti İsteyen      :  T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme                :  Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Dumlupınar
Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde ameliyathane, sterilizasyon
ünitesi, acil servis, klinik, poliklinik yoğun bakım ünitesi ve laboratuvarların temizlik işinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal
hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2014/78
İşyeri                     :  Baysan Tem. Otom. İnş. Elk. Gıda Mad. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.
                                 Ehlibeyt Mah. 1270 Sok. No:7/5 Çankaya/ANKARA
SGK Sicil No.       :  1083758.026-1192820.006
Tespiti İsteyen      :  Tes-İş Sendikası
İnceleme                :  Baysan Tem. Otom. İnş. Elk. Gıda Mad. Med. San. ve Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sakarıkaracaören Köyü
Alpu/ESKİŞEHİR adresinde kurulu bulunan Gökçekaya Hes İşletme Müdürlüğü işyerinde genel
temizlik ve bakım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler” işkolunda, 

Ehlibeyt Mah. 1270 Sok. No:7/5 Çankaya/ANKARA adresinde kurulu bulunan merkez
işyerinde büro işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra nu-
maralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/45)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir ta-

rımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik
ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme
ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) Çiftçi: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müte-

şebbislerden bitkisel üretimde organik tarım yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,
d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt
altına alındığı tarımsal veri tabanını,

e) ÇKS Yönetmeliği: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

f) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
g) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
ğ) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,
h) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ı) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe keşif komisyonunu,
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i) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe tahkim komisyonunu,

j) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe tespit komisyonunu,

k) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
l) Organik Tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
m) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
n) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
o) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,
ö) OTD: Organik tarım desteğini,
p) OTD İcmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her

köy/mahalle için çiftçi detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan
belgeyi,

r) OTD İcmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

s) OTD İcmal-3: İl müdürlükleri tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe
detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

ş) Tarım arazisi: ÇKS ve OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
t) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak

bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
u) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün tür-

leri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
ü) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya

sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım ya-

pan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uy-
gulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 üretim yılında kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik
tarım faaliyeti sona eren çiftçinin faaliyetini devam ettiren OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim
yılında kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye/tüzel kişi ortaklarına veya faaliyeti sona eren çift-
çinin ortağı olduğu tüzel kişiye de, il/ilçe tahkim komisyonlarınca uygun bulunmak şartıyla
yapılır. Bu durumda faaliyeti devam ettiren çiftçinin, OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında
kayıtlı olması şartı aranır.

(3) OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış
tarihi olan 15/5/2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsar.

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü
MADDE 6 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım ya-

pılan OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı aynı arazilere yapılır.
(2) Kadastro geçen arazilerde arazinin tanım bilgilerinin değişmesi veya çeşitli neden-

lerle OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim sezonu arazi kayıtlarında yapılan düzeltmeler nedeni
ile 2014 ve 2015 yılı arazi bilgilerinin uyuşmaması halinde, arazinin devam eden aynı arazi
olması kaydı ile Tebliğde belirtilen diğer şartları taşıması ve il/ilçe tahkim komisyonlarınca
uygun bulunması halinde OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 üretim yılında kayıtlı bu araziler üzerin-
den destekleme kapsamına alınır.

(3) OTD ödemesi, ÇKS’de ve OTBİS’de 2014 üretim yılında kayıtlı yetkilendirilmiş
kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş süreci-2,
Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden
desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, OTBİS’de 2014 üretim yılında ürün hasadını gerçekleştirmiş olan
çiftçide kayıtlı arazilerinden, OTBİS’de 2015 üretim yılında da aynı çiftçide kayıtlı, aynı ara-
zilere yapılır.
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(5) OTD ödemesi, ÇKS’de ve OTBİS’de 2014 üretim yılında kayıtlı olup, mücbir se-
beplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçilerin, ÇKS’de ve OTBİS’te 2014 üretim yılında
kayıtlı arazilerinden organik tarım faaliyeti devam etmek kaydı ile ÇKS’de ve OTBİS’de 2015
üretim yılında kayıtlı olan aynı arazilerden il/ilçe tahkim komisyonlarınca uygun bulunan ara-
zilere de yapılır. Bu durumda bulunan arazi için faaliyeti devam ettiren çiftçi adına OTBİS’te
ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olması şartı aranır.

(6) OTBİS’te ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış
tarihi olan 15/5/2015 tarihinde kayıtlı arazileri kapsar.

Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, meyve sebze üretim

alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına
yapılacak destekleme ödemesi 70 TL’dir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, tarla bitkileri üretim alanları için
Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına yapılacak des-
tekleme ödemesi 10 TL’dir.

(3) OTD ödemesi, 2014 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan
alanlarda ÇKS’ye kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(4) OTD ödemesi, 2014 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden
fazla üretimlerde birim ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesap-
lanır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) OTD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis

edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını
müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı OTD İcmal-1’le-
rine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak
olan hesaplara yapılır.

(2) OTD ödeme planı, OTD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin
il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından
belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OTD ödemeleri ile
ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 9 – (1) OTD çalışmaları BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif

ve tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürü-
tülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve bu Tebliğin askı sü-
recinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümle-
rine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS
verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Başvurular ve başvuruların kabulü
MADDE 10 – (1) OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 12/1/2015 tarihin-

den itibaren 27/3/2015 günü mesai saati bitimine kadar OTD başvuru dilekçesi (Ek-1) ile
ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçilerin OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 ile 2015 üretim yılında kaydı olmak zorun-
dadır. OTBİS’te bilgilerini tamamlatmak çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

(3) İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan OTD başvuru dilekçesi (Ek-1) ekinde yer alan
ÇKS Belgesinde, çiftçi tarafından organik tarım yaptığı belirtilen arazilerden, OTBİS ve ÇKS
sistemleri tarafından yapılan karşılaştırmada, desteklemeye uygun bulunan arazilerde yer alan
ürünler ÇKS’de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Askı işlemleri
MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 8/4/2015 tarihine kadar OTD

ödeme icmalleri oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine
getirilmesi halinde yararlanılabilecek OTD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç
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13/4/2015 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin
OTD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar
marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi
ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı
süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra ya-
pılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye arazi mikta-
rının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu ya-
pılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’de kay-
dı olup da OTBİS’te arazi kaydı olmayan veya eksik olan, bu nedenle çıkarılacak askı icmal-
lerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemele-
rinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Hatanın düzel-
tilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz.
Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş
ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilen-
dirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilen-
dirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar.
Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşme-
sinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek
bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptır-
mamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe mü-
dürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin
bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin yirmi
gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait
son değerlendirmeler ise 13/5/2015-14/5/2015 tarihleri arasında yapılarak ÇKS’de ilgili bölüme
kaydedilir.

(3) İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince iti-
raz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan
Ek-4’teki OTD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine
gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OTD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı
merkez ilçe OTD İcmal-2’si ile ÇKS’den alınan Ek-5’teki OTD İcmal-3’ün uyumu kontrol
edilir.

(4) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler
OTD ödemesine esas teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonucunda OTD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise durum
ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular
il tahkim komisyonuna gönderilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il mü-
dürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu so-
runlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir.
İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(7) OTD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine in-
tikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
OTD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan çiftçilere ait iş ve işlemler
destekleme uygulamaları ayrı olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu

Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve
karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görev-
lerini de yapar.
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(2) Komisyonlar;
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması

için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin OTD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara
bağlar. Eğer, OTD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, ger-
çeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla OTD
ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri ha-
linde, OTD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapıl-
mamasına ilişkin karar verir.

c) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin
zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 13 – (1) OTD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Ba-

kanlık yetkilidir.
(2) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD

müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(4) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(5) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kont-

roller ile OTBİS’de bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB üyeleri tarafından gerektiğinde
yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin
ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından fay-
dalanır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde
yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsav-
cılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hak-
kında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca
değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler OTD uygulamasından yararlanamaz;
a) OTD uygulamasında bu Tebliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındakiler hariç, OTBİS’te

ve ÇKS’de 2014 ile 2015 üretim yıllarında kayıtlı olmayan,
b) ÇKS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,
c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru

yapmayan,
ç) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kurulu-

şuna müracaat ederek OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayan,
d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyük-

lüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için
yazılı başvuru yapmayan,

e) OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belir-
tilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirme-
yen ve bu düzeltmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek teyit ettirmeyen,

f) Askı icmalinde ismi çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/5/2015’ten önce
organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

g) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,
ğ) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı be-

yanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,
h) Kamu kurum ve kuruluşları.
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Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler OTD uygulaması kapsamı dışındadır:
a) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrasındakiler hariç, OTBİS’te ve ÇKS’de 2014

ile 2015 üretim yıllarında kayıtlı olmayan araziler,
b) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,
c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,
ç) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına

sahip olmayan çayır vasıflı araziler,
d) Ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar,
e) Askı listelerinde arazi bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi

sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı
başvurusu yapılmayan araziler,

f) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arazilerden yetkilendirilmiş kuruluşlara
düzelttirilmeyenler,

g) Askı icmalinde çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/5/2015’ten önce or-
ganik tarım faaliyetinden çıkan araziler,

ğ) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel
Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

h) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, OTD askı işlemleri sırasında
taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

ı) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, ça-
lışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından
OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

i) Keşif ve tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellen-
diği keşif ve tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD
kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

j) İyi Tarım Uygulamaları desteğinden yararlandırılan araziler,
k) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler,
l) 2014 üretim yılında kayıtlı nadas arazilerinden, bir önceki yılda nadas arazisi olarak

OTD’den yararlandırılmış olanlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar
MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

ganik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/47) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17 nci maddede yürürlükten kaldırılan tebliğe göre yürütülen

iş ve işlemler aynı tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 440)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin

vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenme-

miş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu

yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturma-

larla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik

bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kul-

landıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına

ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini

ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı ya-

saklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirle-

meye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesin-

leşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına iliş-

kin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 293 Sıra Numaralı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

- 2014 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi

dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 10 Aralık 2014-25 Aralık 2014

tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ise 25 Aralık 2014-31 Aralık 2014 ta-

rihleri arasında yapılması,

- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan

veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

- Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014

tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01/6/2013-

31/5/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

- Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numa-

ralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen Teb-

liğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi

Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
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Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı,

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü,

Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazır-

lanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

(II), Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16

06110 Dışkapı/ANKARA) adresine gönderilmesi,

- Açıklama kapsamına,

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı

Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma

Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyük-

şehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası

büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rast-

layan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında

daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri be-

lediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sa-

yılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi

31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-

lik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen,

ç) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan,

d) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre

yapılandırılan

alacakların alınmaması,

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
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ORTA SAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Eylül 2014 
ÇARŞAMBA Sayı : 29129 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2010/238 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan mahkememizin 

04/06/2013 tarih 2010/238 esas 2013/286 karar kararı ile sanıklar HANIEH AMIARIAN ve 
SEYED JAVID ALDAVOOD hakkında; 

Sanıklar hakkında Sanıkların savunmaları, olay tutanağı içeriği, alınan ekspertiz raporları 
birlikte değerlendirildiğinde ele geçen maddenin eşya üzerinde ve bulaşık niteliğinde olduğu, ticaret 
ve kullanmaya elverişli olmadığı, bu nedenle sanıkların suç kastlarının bulunmadığı anlaşılmakla 
CMK’nun 223/2-c Md. gereğince atılı suçlardan ayrı ayrı BERAATLERİNE, kararı verildiği, 

Sanık HANIEH AMIARIAN Mansoor ve Feride kızı 22/09/1980 Tehran D.lu, Sanık 
SEYED JAVID ALDAVOOD Jalıl ve Soghra oğlu 30/07/1963 Tehran doğumlu, 

Nüfusuna kayıtlı sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan mahkememiz 
kararı tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 8106 —— • —— 

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2012/195 
KARAR NO : 2012/338 
SANIKLAR: 
1 - ERŞAT RAHMANİBANİ: Odu ve Şirin oğlu, 1982 Doğ. İran, Devleti Urumiye ili 

Bani köyü nüfusuna kayıtlı. 
2 - SELAHATTİN CEVANBANİ: Kemal ve Leyla oğlu İran Devleti Urumiye ili Bani 

Köyü Nüf. Kayıtlı. 
3 - HABİP SOFİBANİ: Muhammet ve Curin oğlu, 1978 Doğ. İran Devleti Urumiye ili 

Bani Köyü Nüf. Kayıtlı. 
4 - KOHZAT OSMANİBANİ: Hurşit ve Safiye oğlu 1977 Doğ. İran Devleti Urumiye ili 

Bani Köyü Nüf. Kayıtlı. 
SUÇ : TOPLU KAÇAKÇILIK 
SUÇ TARİHİ : 21/09/2000 
KARAR TARİHİ : 19/07/2012 
UYGULANAN KANUN 
MADDELERİ : 4926 Sayılı Yasanın 3/a-l, delaleti ile 4/a-1,5/son,4/3, TCK'nın 62. 
YERİLEN KARAR : MAHKUMİYET 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması 

sonunda; sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmiş olup, verilen gıyabi hükmün tebliğ 
edilemediğinden kararın 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine geçerli olmak 
üzere ilan olunur. 8421 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RAY NİVO’SU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/118080 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Ray Nivo’su (Teknik şartnameye 

göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - İhale, TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR / 

AFYONKARAHİSAR adresinde yapılacak olup, tekliflerin ihale gün ve saati olan 09/10/2014 

günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 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. 8516/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ 

HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 300 TL, en fazla 61.360 TL; 29/09/2014 tarihine kadar 

yatırılması gereken güvence tutarıda en az 30 TL, en fazla 6.136 TL olan, cinsi, miktarı, 

özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek 

Oto, Çekici (Tır), Pikap, Minibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Taşıt Taşıyıcı 

Platformlu - Açık Kasa), Traktör ve Römork cinsi 75 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi 

mahallesi Nesimi Kümeevleri Sokak No: 20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası 

adresindeki İhale Salonunda 30/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 8561/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.350,00 TL ile en çok 15.487,00TL arasında değişen; 

29/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 235,00TL, en 

çok 1.548,75 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyonet vb. cinsi 24 

adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii 

Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 30/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8598/1-1 

—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1. “SAROS TANK ÇİFTLİĞİNDEKİ BOOSTER POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ” 

2. “ÇORLU VE SAROS TANK ÇİFTLİKLERİNDE TANK BAĞLANTI YOLLARI 

YAPILMASI VE MUHTELİF RESTORASYON İŞLERİ” 

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME 

ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ 

UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.  

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 

OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN 

BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN 

ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ      

20 EKİM 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE 

ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI 

GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 8503/1-1 
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PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname 

esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Pembe Dosyalık Karton 
70x112 cm. 6.000 Paket 

Teknik 

Şartname 
09.10.2014 

SINIF : 1 TİPİ:2 CİNSİ: 2 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100,00.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

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 şartnamesi 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, 09/10/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır. 

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

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 (istisna) kapsamında 

olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8550/1-1 
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23 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 23 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

NO MALZEMENİN CİNSİ 

ÖLÇÜ 

BİRİMİ MİKTAR 

İHALE DOKÜMAN 

BEDELİ 

  1 
200 Tonluk Servo Kontrollü Beton+Karot 

Basınç Test Presi 
Adet 7 

23 Kalem 

malzemenin tamamı 

için teklif verilecek 

olup, ihale evrak 

bedeli 130,-TL’dir 

  2 
50 Tonluk Servo Kontrollü Karot Basınç 

Test Presi 
Adet 4 

  3 
80 Tonluk Hidrolik Kontrollü Universal 

Çelik Çekme Test Cihazı 
Adet 3 

  4 
20 Tonluk Bordür Parke Taşı Basınç Test 

Presi 
Adet 3 

  5 Plastik Beton Küp Kalıbı Adet 606 

  6 Hava Kompresörü Adet 5 

  7 Slump Takımı Adet 14 

  8 Digital Beton Termometresi Adet 28 

  9 Beton Yayılma Tablası Adet 1 

10 Taş Kesme Makinası(Masa Tip) Adet 2 

11 Kükürt Eritme Potası Adet 2 

12 Karot ve Silindir Başlıklama Seti Adet 2 

13 Digital Beton Test Çekici Adet 3 

14 Özgül Ağırlık Seti Adet 2 

15 
Kür Tankı(Sirkülasyon Pompalı ve Isı 

Kontrollu) 
Adet 15 

16 El Arabası Adet 3 

17 Kırıcı Matkap Adet 4 

18 Çelik Cetvel Seti Adet 5 

19 Digital Kumpas Seti Adet 6 

20 Ortam Sıcaklığı+Nem Okuyucusu Adet 8 

21 Elektronik Terazi(150 kg’lık) Adet 3 

22 Elektronik Terazi(30 kg’lık) Adet 4 

23 Dikey Aşındırma Test Cihazı Adet 3 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
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evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/10/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 de 

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

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir.  

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8585/1-1 

————— 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI ANAHTAR TESLİMİ HDTV STÜDYO SATIN ALINACAKTIR 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Anahtar Teslimi HDTV Stüdyosu teknik şartnamesine 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 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 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. 
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3 - Teklifler, 30.09.2014 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. 

 8583/1-1 

————— 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI VE TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktar Yazıcı ve Tarayıcı KISIM-1: Renkli ve Siyah Beyaz Lazer Yazıcı, KISIM-2: Ağ 

Tarayıcısı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu 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 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, 02/10/2014 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 

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. 
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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 verilebileceği gibi, KISIM-1: Renkli ve 

Siyah Beyaz Lazer Yazıcı için ayrı, KISIM-2: Ağ Tarayıcısı için ayrı olmak üzere kısmi teklif 

verilebilecektir. 

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. 

 8584/1-1 

————— 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI 

HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Harici 

Depolama Ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 8586/1-1 
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ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE 

DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI 

T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisindeki alanlarda evsel, ticari ve 

kurumsal kaynaklı katı atıkların; çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan 

kaldırılması, ekonomik değer yaratmak için, sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturmak için,  

a) Atıkların azaltımı, yeniden kullanımı, geri dönüşüm, geri kazanım, yöntemleriyle 

değerli kısımlarının ekonomiye tekrar kazandırılması,  

b) Atıkların organik kısımlarının anaerobik fermantasyon yöntemi ile değerlendirilmesi ve 

kompostlaştırılması,  

c) Anaerobik fermantasyon sonucu, atık depolama sahalarında elde edilen metan gazından 

elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, değerlendirilemeyen diğer atıkların ve kalıntıların düzenli 

depolanması işlemlerini kapsayan teknolojik, etkin, verimli, çevreci sürdürülebilir, biyolojik, 

termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai 

depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir entegre tesisin projelendirilmesi, kurulması ve 

işletilmesi,  

d) Mevcut atık depolama alanlarının bakımı ve işletilmesi,  

e) Mevcut atık depolama alanlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda mevcut 

depolama alanlarına ilaveler yapılması veya yenilerinin projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi,  

f) Gerektiğinde atık depolama alanlarının rehabilitasyonun yapılması,  

g) Kentsel katı atık tanımına girmeyen diğer atıkların (Arıtma çamurları, Ömrünü 

Tamamlamış Lastik, Tıbbi Atık v.s. gibi) toplanması, taşınması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü 

ve bertaraf edilmesi ile ilgili alanlar, tesisler ve diğer ünitelerin(idari bina, laboratuar v.s.) 

oluşturulması, projelendirilmesi, yapılması, devreye alınması ve işletilmesi, 

h) Mersin Hal atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün 

sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların 

yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme 

tesislerinin kurulması ve işletilmesi,  

i) Enerji üretimi esnasında ortaya çıkan ısının değerlendirilmesi amacıyla Balık ve 

Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kurulması ve bunun içinde 

gerekli olan sera ve tesisin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi 

j) Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu 

taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak tesisin (LFG - CNG gazına 

dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi, 

işlerini kapsamaktadır. 

Yukarıda bahsedilen işlerin aynı/şahsi hak verilmek suretiyle projelendirilmesi, yapımı ve 

işletilmesi işi 5216 S. Büyükşehir Belediye Kanunu Madde 7/i bendi, 5393 S. Belediye Kanunu 

18. Madde (e) bendi gereğince; 2886 S. Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesinin (a) bendi 

uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır. 

Projeye konu olan yerlerin rehabilitasyon, tesis kurulumu ve işletilmesi işlerinin 

yapılacağı yer bilgileri ve miktarları aşağıda verilmiştir: 
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1.1. Mersin Düzenli Katı Atık Depolama Alanı, Sarıibrahimli Mah. Akkoç Mevkii 446 

parsel (II. Etap). 14.375 m2. 

1.2. Mersin Çavuşlu Çöp Depolama Alanı, Toroslar ilçesi, Çavuşlu-Bulutlu Mah. 3276 

parsel. 62.000 m2. 

1.3. Silifke Düzenli Atık Depolama Alanı, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mevkii. 147.132 m2.  

1.4. Tarsus Düzenli Atık Depolama Alanı, Tarsus ilçesi Gürlü köyü, 259 parsel, 64.027 m2 

1.5. Bozyazı Düzenli Depolama Alanı, Tekeli Beldesi, Gözce köyü mevkii. 19.2 ha. (2017 

yılından itibaren) 

1.6. Mersin Düzenli Depolama Alanındaki Tıbbi Atık bertaraf tesisi, Sarıibrahimli Mah. 

Akkoç Mevkii 1. Etap. 2.000 m2. (Mevcut sözleşme bitim tarihinden itibaren) 

1.7. Erdemli Çöp Depolama Alanı, Koyuncu Mah. 39-40 parsel. 27.232,91 m2. 

Ada, parsel ve yerleşim yerini gösteren krokiler teknik şartname ekinde verilmektedir. 

a) Mersin, Tarsus, Silifke Katı Atık depolama alanlarında, sözleşme tarihinden itibaren 

tesisler kuruluncaya kadar ve tesisler kurulduktan sonra da değerlendirilemeyen atıklar için, 

Bozyazı ilçesinde ise 2017 yılından itibaren birer adet olmak üzere atıkların serilmesi, 

sıkıştırılması, örtü toprağı serilmesi ve düzenli depolanması işi. Toplam katı atık miktarı ortalama 

1.531 ton/gün. 

b) Tarsus, Silifke ve Çavuşlu eski Katı Atık depolama alanında birer adet olmak üzere en 

az 1 MWh’lık (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu güç değişebilir) metan 

gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması için gerekli projelendirme ve alt yapı 

oluşturulması. 

c) Tarsus ve Silifke Katı Atık Depolama alanlarına sızıntı suyu arıtma tesisleri 

projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Tarsus için ortalama sızıntı suyu miktarı 33 ton/gün ve 

Silifke için ise ortalama 37 ton/gündür. 

d) Erdemli çöp alanında bir adet rehabilitasyon çalışması yapılması. 

e) Mersin Düzenli Katı Atık Depolama alanında: 

1. Depolanan atıklardan oluşan metan gazının alınabilmesi için 64 adet gaz bacası 

açılması ve gazın kolektörler(7 adet) ile toplanması, 

2. Günlük gelen katı atıklardan organik olanlarının ayrıştırılarak anaerobik fermentasyon 

işlemine tabi tutulması. Oluşan metan gazının kolektörler ile toplanması. Organik atık ortalama 

765 ton/gün. 

3. Kolektörlerde toplanan gazlardan elektrik enerjisi elde edilmesi. Enerji üretim tesisinin 

kurulu gücü en az 3 MWh olacaktır. (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu 

güç değişebilir.) 

4. Fermantasyon işlemi sırasında oluşan kompost analizi yapıldıktan sonra, eğer uygun 

değerlere sahipse (Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere v.s.) kompost, değilse depolama 

alanında örtü malzemesi, gömme ya da farklı şekillerde değerlendirilmesi, ortalama 192 ton/gün 

kompost. 

5. Mersin Halinin katı atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün 

sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların 

yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme 

tesislerinin kurulması ve işletilmesi, başlangıçta min. 5 ton/ay organik gübre. 
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6. Balık ve Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kuracak, 

projelendirecek, inşa edecek ve işletecektir. Kurulacak sistem; 1,5 dekar kapalı alan üzerine 

kurulacak ve balık ile sebzeler (Domates, salatalık, marul, biber v.s.) kombinizasyonunu 

içerecektir.  

7. Ömrünü tamamlamış lastik ve tıbbi atıklar (tıbbi atıklar ile ilgili haklar; daha önce 

yapılan sterilizasyon sözleşmesi bitiminde Hak Sahibine verilecektir) v.s. gibi atıkların geri 

dönüşüm ve geri kazanımını sağlayacak piroliz yöntemi ile değerlendirilmesi. Ortalama 3 ton/gün 

tıbbi atık ve ortalama 400 kg/ay ÖTL.  

8. Akkoç Tepe mevkiinde bulunan Mersin Katı Atık Düzenli Depolama alanında sızıntı 

suyunun arıtılması amacıyla sızıntı suyu arıtma tesisi projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi hak 

sahibi tarafından yapılacaktır. Sızıntı suyu miktarı ortalama 150 ton/gün dür.  

9. Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının katı atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu 

taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak bir adet tesisin (LFG-CNG 

gazına dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Yapılacak fizibilite ve Pazar 

araştırmalarından sonra tesisin rantabl olup olmadığına bakarak idare tesisin kurulup 

kurulmayacağına karar verecektir.  

10. Ambalaj atıkları için 3 merkez tesiste (Mersin, Tarsus ve Silifke) ambalaj atığı 

ayrıştırma tesisi kurulması. Ortalama 168 ton/gün ambalaj atığı. 

11. Sözleşme boyunca 3 adet düzenli depolama alanına ilave ya da yeni düzenli katı atık 

depolama alanları projelendirilmesi, inşası ve oluşturulması. 

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 

İhale konusu yatırımların tahmini bedeli 24.680.000-TL (Yirmidörtmilyonaltıyüzseksenbin-

TL) dir. Yatırım veya yapım bedeli bu bedeli aştığı taktir de Hak Sahibi idareden herhangi bir hak 

iddia etmeyecektir. 

Hak Sahibi; arttırmaya esas olan ve ihale de bahsi geçen tüm işlerden elde edeceği yıllık 

gayri safi hasılatın toplamı üzerinden %5 + KDV tutarını, sözleşme boyunca her yıl bilanço 

dönemi sonunda İdareye ödeyecektir. 

İhaleye konu olan işlerin yıllık ayni/şahsi hak bedeli 85.000-TL’dir. Sözleşmenin 

imzalanmasını takip eden yıllarda bu bedel TEFE-TÜFE oranında arttırılacaktır.  

Geçici teminat miktarı; ayni/şahsi hak bedelinin sözleşme süresi olan 29 yıllık toplamı 

olan 2.465.000-TL (ikimilyondörtyüzaltmışbeşbin-TL) ile tahmini yatırım bedelinin toplamı olan 

27.145.000-TL nin %3 ü olan 814.350-TL’dir.  

3 - İŞİN SÜRESİ 

İşin süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dâhil 29 yıldır. 

4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

4.1. Kesin Teminat; İhale konusu yapılacak yatırım ve işlerin tahmini bedeli olan 

24.680.000,-TL ile yıllık ayni hak/şahsi hak bedelinin toplamı olan 27.145.000-TL’nin %6’ı olan 

1.628.700,-TL dir. 

4.2. Tesis/lerin (enerji) sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp 

işletmeye açılmasını müteakip kesin teminatın tahmini yatırım bedeline (24.680.000-TL lik 

kısmı) karşılık gelen kısmı iade edilecektir. 

4.3. 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler geçici ve kesin teminatlar için 

teminat olarak kabul edilecektir.  
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5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI 

İhale 15.10.2014 tarihinde, Çarşamba günü, Saat: 14.00’de 2886 Sayılı Yasanın 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi 

Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır. 

6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI 

İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler ile konsorsiyum 

tekliflerine açıktır. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihaleye başvuru 

kapsamında sunmaları gerekir: 

7.1.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda 

kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu 

tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca 

onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, 

ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tümünü göstermek 

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik post adresi, 

7.1.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.4. 2886 S. Devlet İhale Kanununun 83’üncü maddesinde sayılan durumlarda 

olmadığına ilişkin taahhütname,  

7.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

7.1.6. İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz, 

7.1.7. İhale yapılacak ay içerisinde alınmış (güncel) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK 

Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler, 

7.1.8. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan kullanılacak teknolojilerin 

tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının 

öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar (Teknik şartname de 

istenilen iş programı), 

7.1.9. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden alınacak teyit yazısı (kesin teminat esnasında istenecektir), 

7.1.10. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO 14001:2005 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi: Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
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kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası 

Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca 

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme 

kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal 

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından 

alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Tüzel kişiliğin kendisinin veya ortaklarından en az 

birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli 

olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından 

düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk 

Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.  

7.2. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında; 

a) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 

ton/gün kapasitede katı atık depolama alanını kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az 

birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu, 

b) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 

ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları işleyecek ayrıştırma ve kompost, piroliz gibi katı 

atıkların bertarafına yönelik tesisin inşasını yapmış ve tesisini kendisinin veya şirket ise 

ortaklarından en az birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu, 

c) Bir işe ait belge ile en az 5 MWh elektrik üretim kapasiteli veya fiili olarak 1 MWh 

enerji üreten biyogaz ve /veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisini kendisinin 

veya şirket ise ortaklarından en az birisinin kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir 

resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeleri sunmak. 

Detayları Teknik Şartnamede belirtilen işin kapsamında bulunan tesislerin hepsi 

yapılacağından dolayı istekli tarafından yukarıda bahsedilen iş deneyim belgelerinden en az 

birisinin sağlanıyor olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilmeyen ama Teknik şartname ile 

yapılması öngörülen tesislerle (CNG, Sera, Doğal Gübre Üretimi gibi) ilgili herhangi bir iş 

deneyimi istenmemektedir. Ancak; bu tesislerle ilgili olarak istekliler, teknik, ekonomik v.s. gibi 

tesisin nasıl yapılacağını teklif ekinde sunacakları iş programında belirtecek ve is programı ekine 

bunlarla ilgili belgeler ekleyeceklerdir.  

8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmazlar: 

a) 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı terörle 

mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler 

c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekte görevli 

olanlar 

d) İhale konusu ile danışmanlık hizmetlerini yapan istekliler bu işin ihalesine katılmazlar 

bu yasak bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri içinde geçerlidir. 

e) İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar 
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8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Bu durumun 

tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale 

yapılmışsa ihale iptal edilir. 

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ 

9.1. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ve/veya firmalarca ihale şartnamelerinin idareden 

satın alınması ile, teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa 

konularak kapatılır. Dış zarf üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait 

olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname 

ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat, bedel v.s nin 

rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan 

veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.  

9.2. Teklifler ilanda belirtilen tarihten (15.10.2014) bir gün öncesi mesai bitimine kadar, 

sıra numaralı alındılar karşılığında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar 

Daire Başkanlığına (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin) verilir. 

Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 

taktirde dış zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 

komisyon başkanlığına ulaşması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak 

olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

9.3. Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten 

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin 

tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın 

üzerine de yazılır. Belgeleri usulüne uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklif mektubunu 

taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine 

veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

9.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde İhale Komisyonu yetkilidir. İhale 15.10.2014 

tarihinde saat 14:00’de Kongre Merkezi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale 

komisyonu huzurunda (tekliflerin teknik açıdan değerlendirilebilmesi ve komisyona yardımcı 

olunması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 2 teknik elamanın katılımı 

ile) işbu madde de belirtilen şekilde zarfların açılması, ihale katılacakların şartnameler 

doğrultusunda belirlenmesi ve belirlenenler ile ihale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye 

katılamayacaklar ihale salonundan çıkarılacaklardır. 

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 

19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin) 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 

Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin) 

c) İhale dokümanı satış bedeli 5.000- (beşbin)TL’dir. 

11 - İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 8528/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 

koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Profesör 1 

Doçent 1 

Radyoloji Profesör 1 

Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 

Anatomi Profesör 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 

Genel Cerrahi Doçent 1 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 
- Çocuk Gastroenterolojisi alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

Doçent 

1 
- Anestezi uzmanı olmak, 

- Algoloji üst ihtisas sahibi olmak. 

1 

- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve 

çocuk kemik iliği nakli alanında deneyimli 

olmak. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

13.03.2014 tarih ve 4919-44 sayılı Kurul Kararı ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi 

Bölgesi 176 Ada 8 Nolu Parsel Akdeniz/MERSİN adresinde, 11.05.2010 tarih ve MYG/2559-

4/27696 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Apeks Petrokimya Akaryakıt 

Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını doğrudan 

ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa 

faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eylemine ilişkin, 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, 28.11.2013 tarih ve 4737/37 

sayılı Kurul Kararı gereği talep edilen yazılı savunmanın, anılan tüzel kişi tarafından yapılmadığı 

saptanmış ve Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin; 

a) Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 11.04.2013 tarih ve 2013-A-

1445/21 sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre; 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını 

doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak 

üzere piyasa faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak 

suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri ve Madeni Yağların 

Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 

aykırı hareket ettiği, 

b) Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma 

sunmadığı, anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, sahip olduğu lisansının verdiği haklar 

dışında faaliyette bulunmak eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 339.814.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için 

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın 

saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 8563/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014/31 sayılı sayılı Kararı uyarınca; “Bayındır Mahallesi 

336. Sokak (Ada:6487, Pafta:-, Parsel:17) Muratpaşa/ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek 

üzere 18/02/2011 tarih ve BAY/939-82/29033 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı bulunan 

Bayram BERKE – Berke Petrol Ticaret’in, dağıtıcısı Teco Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. ile 

aralarındaki bayilik sözleşmesinin dağıtıcısı tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini tebellüğ 

ettiği 05/03/2014 tarihinden itibaren 05/04/2014 tarihine kadar bir aylık süresi olmasına rağmen 

sözleşme iptali konusunda Kuruma bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 8563/2/1-1 

————— 

23.05.2013 tarih ve 4421-49 sayılı Kurul Kararı ile 07/08/2006 tarih ve DAĞ/859-

2/19123 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık 

İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden 

bugüne tescilli markası olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından, Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için TR55 0001 

5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 8563/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurulun 28/05/2014 tarihli ve 5040-47 sayılı Kararı ile; 13.10.2011 tarih ve BAY/939-

82/30117 sayılı bayilik lisansı sahibi İliksoy Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı, 2012 yılında, 

BAY/939-82/30162 sayılı bayilik lisansı sahibi Ercan YENİER’e satmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) 

bendinde aykırı hareket ettiği gerekçesi ile 09/01/2014 tarih ve 4826-23 sayılı Kurul Kararı 

uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen, süresi içinde yazılı savunma yapılmaması 

nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962,- TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8563/4/1-1 

————— 

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-55 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı 

Köyü Mevkii (pafta:02c, ada:-, parsel:42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30676 sayılı bayilik sahibi Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketinin, 1320P00200001 sayılı TÜBİTAK MAM analiz raporuna göre, 01/03/2013 tarihinde 

gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

hususunda, 31/12/2013 tarih ve 4812/10 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine 

rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında; 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 

175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 
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cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8563/5/1-1 

————— 

Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-29 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı 

Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada: -, parsel: 42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10/07/2013 tarihinde istasyonda yapılan denetimde 

tespit edildiği üzere; Yalçınkayalar Paz. Dağ. Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’nden Dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 

8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, İstasyonunda dağıtıcı dışında 

temin edilen akaryakıtın ikmali sırasında otomasyon sistemini devre dışı bırakılmak suretiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 27/06/2007 

tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul 

ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 

söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum 

adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8563/6/1-1 

————— 

Kurulun 28/05/2014 tarih ve 5040-21 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30676 sayılı lisans 

kapsamında işletilen Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 

ait akaryakıt istasyonunda 20/08/2013 tarihinde yapılan denetimde, söz konusu istasyonda 2 nolu 

tankta otomasyon sisteminin çalışmadığı, Marker XP cihazıyla yapılan ölçümde motorin 

numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı; söz konusu istasyondan numune alınıp 

analiz için Karadeniz Teknik Üniversitesi Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne 

gönderildiği anlaşılmıştır. Söz konusu merkez tarafından düzenlenen E-130105/M ve 130106/M 

sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker 

Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda Teknik Düzenlemelere aykırı ve 

Tağşiş edilmiş olduğu tespit edildiğinden, konuyla ilgili olarak söz konusu tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum 

adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8563/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

06/03/2014 tarih ve 4909/45 sayılı Kurul Kararı ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-

4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol 

Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin; 

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden 

bugüne tescilli markası olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi ilgili tüzel kişi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için TR55 0001 

5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 8563/8/1-1 

————— 

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-104 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi’nin adres değişikliğine ilişkin olarak mevzuatta belirtildiği üzere Kuruma 

bildirimde bulunmamış olmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 

mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8563/9/1-1 

————— 

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-44 sayılı Kararı ile; 19.03.2005 tarih ve BAY/459-

66/06139 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yüce Yayla Akaryakıt İstasyonu Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundan 03/04/2013 tarihinde alınan 

akaryakıt numunesine ilişkin olarak tanzim edilen 4045 sayılı analiz raporuna göre; gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda 

06/02/2014 tarih ve 4871/35 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen 
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süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi 

ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8563/10/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, BERKŞİM PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT 

CAM ÜRÜNLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 

verilmiş olan olan 10.02.2014 tarihli ve 5 sıra nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın Belediye 

Encümeninin 05.08.2014 tarihli ve 899 sayılı Encümen Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle 

“Horozluhan Mahallesi Vural Sokak No: 1 Selçuklu KONYA” adresindeki tesisine ait ve 

MYĞ/4649-1/33333 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8564/1-1 

—— • —— 

Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Barış ALTUN (TC. No: 16766456630) isimli şahıs adına kayıtlı olarak Hamzabeyli 

Gümrük Müdürlüğünden 09/06/2010 tarihinde 10221300T18546 tescil sayıya kayden işlemi 

yapılarak yurda girişi yapılan 1994 model, HHCJ612 plakalı römorkun yasal yurtta kalma süre 

sonu 04/12/2010 tarihli olup, ilgili şahsın söz konusu araç ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet 
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Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne vermiş olduğu ifade tutanağına göre 

31/07/2010 tarihinde çalındığı ve buna istinaden İpsala Gümrük Müdürlüğünden 28/08/2010 

tarihinde sistem üzerinden çıkışının yapıldığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu araç, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 

tarafından 01/10/2013 tarihinde bulunup, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 2013/90 nolu 

Emanet Sundurmasına 01/11/2013 tarihinde teslim alınmış olup, halen denetimimiz altındadır. Bu 

nedenle, söz konusu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde römorkun yurt 

dışı edilmek üzere teslim alınması, aksi halde Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince 

gümrüğe terk edilmiş sayılacağı ve tasfiye hükümlerine tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğü'nün 49. Maddesi uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 8570/1-1 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden: 

KARAR NO : 99 

KARAR TARİHİ : 24/07/2014 

MÜŞTEKİ : Mehmet Sadettin AKEL 

SANIK : Mustafa BİLİCİ Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Valiliğimiz tarafından alınan 24/07/2014 tarih ve 99 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine 

kararı müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur. 

 8548/1-1 

—— • —— 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

23.09.2014 tarihli ve 29128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim 

üyesi ilanında Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Doçent kadrosu “Adet” 

bölümünün yayımlanmadığı görüldüğünden aşağıdaki düzeltme yapılmıştır. 

İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM UNVANI ADET AÇIKLAMA 

FEN FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ DOÇENT 2 - 

 8580/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

18.09.2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2014 tarih ve 4135 sayılı kararında Karar Numarası sehven 

yanlış yazıldığı anlaşılmış olup, 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.08.2014 - 112 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014 - 4135 

olarak düzeltildiği ilgililere ilan olunur. 8375/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/192307 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gelir İdaresi Başkanlığı/Aydın 

Vergi Dairesi Başkanlığı/İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Grup Müdürlüğü 

İl/İlçe Aydın - Merkez 

Adresi 
Ramazanpaşa Mah. Egemenlik 

Bulv. No: 2 Aydın 
Tel-Faks 02562135099 - 02562134793 

Posta Kodu 09100 E-Mail aydinvdb.imali@gelirler.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kamil Şükrü Aydoğan (Aydoğanlar 

Mimarlık) 
 

Adresi 
Şekerhane Mah. Bostancıpınarı Cad. 

No: 46/2 Alanya/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 11116632528  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil: 17828 - 17737  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8588/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

  33.05.1025 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.08.2014-111  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.08.2014-4060 ADANA 

 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu Mahallesi, Obruk Mevkii, Astım Mağarası yakın 

çevresinde yer alan ve kısmen Bakanlığımıza tahsisli 154 parsel, kısmen de 158 parselde tespit 

edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür Ve Turizm 

Müdürlüğünün 05.08.2014 gün ve 4809 sayılı yazısı ve eki Silifke müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 22.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Narlıkuyu mahallesi, Obruk Mevkii, Astım Mağarası yakın 

çevresinde yer alan ve kısmen Bakanlığımıza tahsisli 154 parsel, kısmen de 158 parselde tespit 

edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda 

gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına

Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/72)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/76)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/77)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/78)
— Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


