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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6794
Hükümetimiz adına 5 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti

Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı Personeli ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek Simülatör Eğitimlerine
İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/9/2014 tarihli ve 6826963 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6784

Ekli “Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapıla-

cak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının 25/7/2014 tarihli ve 10588 sayılı yazısı üzerine, 6446 sayılı Elektrik

Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                       F. IŞIK

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ 
GELİRLERİ PAYINDAN YAPILACAK AYDINLATMA 

GİDERİ KESİNTİLERİNE İLİŞKİN KARAR

Kesinti oranları
MADDE 1 – (1) Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlat-

ma gideri kesintisi, büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde aydınlatma giderlerinin yüzde
yirmisi, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde onu olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında
ise aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak
suretiyle karşılanır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
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Karar Sayısı : 2014/6802

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda boş bulunan Millî Savunma Bakanlığı temsil-

ciliğinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı belirtilen kişinin görevlendirilmesi;

2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                   M. ŞİMŞEK                                    A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

15/9/2014 TARİHLİ VE 2014/6802 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

KURUMU       : ADI SOYADI     : GÖREVİ     :

Millî Savunma Bakanlığı İhsan Bülbül Müsteşar Adli İşler Yardımcısı 
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Karar Sayısı : 2014/6803

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görevlendirilen

Sadık Altınkaynak’ın bu görevinden alınması ve bu suretle boşalacak olan İçişleri Bakanlığı

temsilciliğinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı ve görevi yazılı kişinin

görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                   M. ŞİMŞEK                                    A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

15/9/2014 TARİHLİ VE 2014/6803 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

KURUMU       : ADI SOYADI     : GÖREVİ     :

İçişleri Bakanlığı Ali Fidan İller İdaresi Genel Müdürü
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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6819
Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 18/9/2014 tarihli ve 2817 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                      F. IŞIK                                             F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     M. M. EKER                                      E. ALA                                             F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                 Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürün-

leri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“ç) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtları-

nın tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarının bulundurul-

ması ve işler vaziyette tutulması zorunludur. Buna ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE KÜLTÜR

YAYINLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, amaç ve

görevleri doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı ol-

mayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik depolama üniteleri

ve Bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini, incelenmesini ve

bu işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yayın kurullarının oluşturulmasını, bu

kurulların çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini ve basım-yayım-yayın, hizmet alı-

mına ilişkin diğer usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanunu, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarname ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe ko-

nulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönet-

melik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bakanlık Döner Sermayesi: Millî Eğitim Bakanlığı döner sermayesini,
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ç) Daire Başkanı: Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanını,

d) Daire Başkanlığı: Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığını,

e) Derleme: Telif eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve anto-

lojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucunda

ortaya konulan eseri,

f) Elektronik yayın: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elek-

tronik ortamda okunulması ve yararlanılması amacıyla sunulmuş şeklini,

g) Genel Müdür: Destek Hizmetleri Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

h) İşlenme eser: Diğer bir eserden faydalanarak oluşturulmuş, oluşturulan eserden ba-

ğımsız olmayan, işleyen yazarın özgünlüğünü taşıyan fikir ve sanat ürünlerini,

ı) Manyetik depolama üniteleri: Yayıma hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin

her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD, e-kitap ve benzeri şekillerde

depolanmış şeklini,

i) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ile doğrudan mey-

dana getirilen fikir mahsullerini,

j) Tercüme eser: Yazıldığı dilden, başka bir dile aynen çevrilen eseri,

k) Yayım: Kitap, dergi ve benzeri basılı yayınlar ile basılı olmayan ilim ve sanat eser-

lerini, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitelerini, elektronik yayınların ise Bakanlık

internet sitelerinde hizmete hazır hâle getirilmesini,

l) Yayın: Kitap, dergi ve benzeri basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri

manyetik depolama ünitelerinin ve ayrıca elektronik yayınların Bakanlık internet sitelerinde

umuma sunulmasını,

m) Yayın Alt Kurulu: Yayın Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen ve alanları iti-

barıyla uzman üyelerden oluşan kurulu,

n) Yayın Danışma Kurulu: Millî Eğitim Bakanlığınca oluşturulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulları, Eserlerin İncelenmesi, Seçilmesi,

Yayımlanması ve Temel İlkeler

Yayın kurullarının oluşturulması ve süresi

MADDE 4 – (1) Yayın Danışma Kurulu, Bakanlık onayı ile oluşturulur. Yayın Danışma

Kurulu üyeleri Bakanlıkça görevlendirilir. Bu üyeler; eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, dü-

şünce ve çocuk yayınları alanlarında Bakanlık personeli arasından veya Bakanlık dışından uz-

man kişilerden seçilir. Genel Müdür ve Daire Başkanı, Yayın Danışma Kurulunun doğal üyesi

olup bu kurul doğal üyeler dahil kırk üyeden oluşur.

(2) Yayın Alt Kurulu; Daire Başkanının teklifi, Genel Müdürlüğün onayı ile Yayın Da-

nışma Kurulu üyeleri arasından seçilen en az beş üyeden oluşur. Gerektiğinde her türlü yayın

veya inceleme için birden fazla Yayın Alt Kurulu oluşturulabilir. Daire Başkanı, Yayın Alt Ku-

rullarının başkanıdır.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                   3 Ekim 2014 – Sayı : 29138



(3) Yayın Danışma Kuruluna Bakan veya vekili, Yayın Alt Kurullarına da Genel Müdür

başkanlık edebilir.

(4) Yayın kurulları ve üyelerinin görevleri, gerektiğinde Bakanlık tarafından sona erdi-

rilir. Herhangi bir nedenle yayın kurulu üyeliğini boşaltan üyelerin yerine Bakanlıkça yeniden

görevlendirme yapılır.

Toplantı ve karar

MADDE 5 – (1)Yayın Danışma Kurulu, Bakanlığın belirleyeceği gündem ve takvimle

yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, kararlarını toplantıya

katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır.

(2) Yayın Alt Kurulu; Genel Müdürlüğün belirleyeceği gündem ve takvimle üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğun-

luğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

(3) Kurul kararları Bakanlık Makamının onayına sunulur. Kurulların sekretaryasını Dai-

re Başkanlığı yürütür.

Yayın kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Yayın Danışma Kurulu; Bakanlığın yayın politikaları, yayın projeleri

ve yapılmasında eğitim hizmetleri açısından fayda görülen yayın faaliyetleri hakkında tavsiye

kararı alır.

(2) Yayın Alt Kurulu, Bakanlık yayın politikaları ile bu Yönetmeliğin 9 uncu madde-

sindeki ilkeler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yayımlanması isteğiyle Bakanlığa gönderilen veya Bakanlık adına hazırlatılması is-

tenilen eserleri inceleyerek veya inceleterek yayımlanıp yayımlanamayacağı hususunda görüş

bildirmek.

b) Bakanlıkça yayımlanan eserleri inceleyerek veya incelettirerek yeniden baskılarının

yapılması konusunda görüş bildirmek.

c) Millî kültürün yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve tanıtımına yönelik ihtiyaç duyulan

tür ve alanlarda telif ve tercüme eserler ve gerektiğinde doğrudan temin edilecek eserler konu-

sunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak.

ç) Bakanlığa hibe edilen eserleri inceleyerek görüş bildirmek.

İncelemede usul

MADDE 7 – (1) Yayın Kurullarının eserleri inceleme usulleri:

a) Yayımlanması talebiyle Genel Müdürlüğe gönderilen eserler; amaç, konu, sunuş tarzı,

yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygunluk bakımından incelenir. Yayın Danışma Kurulunun

tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe seçilen eserler 9 uncu maddeye göre değerlendi-

rilmek üzere Yayın Alt Kuruluna sunulur. Yayın Alt Kurulu, seçilen eserleri ve diğer doküman-

ları incelenmek ve yazılı görüşlerini almak üzere gerektiğinde konunun özelliğine göre Ba-

kanlık dışından uzmanlardan hizmet satın alınmasını teklif edebilir.

b) Eseri inceleyen uzmanların verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmezse veya süresi

içinde incelenip Bakanlığa teslim edilmezse eser başka inceleyicilere de gönderilebilir. Alınan

raporlar Yayın Alt Kurulunda değerlendirilir ve eserin yayınlanıp yayınlanmayacağı teklifi bu

rapora göre düzenlenir.
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c) Yayın Kurulları üyelerine ait eserlerin görüşülmesiyle ilgili toplantılara eser sahibi

üye katılamaz.

ç) Satın alınmak üzere incelenmesi istenen eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, dü-

şünce ve çocuk yayınları alanlarındaki eserler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki esaslar

göz önünde bulundurularak Yayın Alt Kurulu tarafından incelenir. Yayın Alt Kurulu görüşlerini

bir raporla Daire Başkanlığına bildirir.

Eser hazırlatma, baskı, yayım ve temin usulü

MADDE 8 – (1) Bakanlık adına kendisinden eser hazırlaması istenen gerçek ya da

tüzel kişiler Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde ve protokolde belirtilen süre içerisinde

çalışmayı tamamlayıp Bakanlığa sunarlar. Protokol hükümlerine uyulmadığı takdirde, yapılan

protokolü iptal ederek bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve başka bir hazırlayıcıya vermekle

Bakanlık yetkilidir.

(2) Yayın Alt Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle ya-

yımlanacağını, basılacak eserlerin dizileri ve baskı sayılarını, CD, DVD, e-kitap gibi elektronik

ortamda hazırlanacak eserleri, internet sitelerinde yayımlanacak eserleri ve yayım süreleri, Ge-

nel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayına bağlıdır.

(3) Eserlerin baskı ve yayım öncesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığınca, gerektiğinde

bu iş ve işlemlerle birlikte baskılarının Bakanlık Döner Sermayesince yapılması Genel Mü-

dürlüğün onayı ile gerçekleştirilir.

(4) Yerli, yabancı, özel ve kamu sektörü ile şahıslardan gelen proje ve eserlerden Yayın

Alt Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunanların telif hakları Daire Başkanlığının önerisi

üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile Bakanlık Döner Sermayesince satın alınır.

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 9 – (1) Eserlerin incelenmesinde, seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştiril-

mesinde ve tercüme edilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa uy-

gun olması.

b) Kişileri, aile kurumunu veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi ve

yorumlara yer vermemesi.

c) Millî kültürümüzün geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, tanıtımına ve insanlığın

ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olması, toplumsal yararlılığı göz önünde bulun-

durması.

ç) Hitap ettiği hedef kitlenin seviye, öncelik, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması.

d) Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, hoşgörü, barış ve

birlikte yaşama arzusunun gelişmesine ve Millî kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayıcı ni-

telikte olması.

e) Ülke dışında yaşayan vatandaşlar ile akraba topluluklara yönelik olarak hazırlanacak

eserlerin, onların kültürel kimliklerini, millî değer ve duyarlıklarını korur ve güçlendirir nite-

likte olması.

f) Benzer içerikli eserler arasında özgün ve yeni yönlerinin olması.
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g) Resim ve çizimlerin eserin muhtevasına uygun olması.

ğ) Dil ve anlatımın, Türkçenin ses ve söz varlığını tüm zenginliği ile yansıtması.

h) Eserin, bilimsel yöntemlere veya ait olduğu sanat dalının özelliklerine göre hazır-

lanması.

ı) Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve ortak kültür bağlarımız bulunan ülkeler arasında

kültür alışverişini sağlayıcı ve dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olması.

i) Tarihimizi, bugüne ulaşan kültürel zenginliğimizi işleyici, tanıtıcı, geliştirici ve ge-

lecek nesillere taşıyıcı nitelikte olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar, eserlerini muh-

teva, imla, terim, dil, harita, resim, şekil, nota ve benzeri hususlar bakımından dizgisine veya

baskısına başlanabilecek şekilde hazırlayıp, bilgisayar ortamında yaygın kullanımı olan bir ke-

lime işlemci yazılımı ile yazılmış iki basılı nüsha hâlinde ve ayrıca elektronik depolama orta-

mında kaydedilmiş olarak özgeçmişlerini de içeren bir başvuru yazısı ile birlikte Genel Mü-

dürlüğe teslim eder.

Yayım şartları

MADDE 11 – (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, eserinin üze-

rinde başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü

hukuki sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi,

b) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini ka-

bul ettiklerini belirtir izin belgesini,

c) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik depolama

ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını Ba-

kanlığa devrettiğine dair belgeyi,

Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Eserlerin temsil ve basım hakları

MADDE 12 – (1) Yayımlanması uygun görülen telif eser ve işleme eserler üzerindeki

işleme ve temsil hakları eser sahiplerine ve işleyene; çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları

ise Bakanlığa aittir.

Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi

MADDE 13 – (1) Mükerrer baskı ve yayım hakkının iadesi aşağıdaki usullere göre ya-

pılır:

a) Eserin mükerrer baskısının yapılmasına Genel Müdürlük karar verir.

b) Sözleşmede belirtilen miktar veya süre sona ermeden yayım hakkının eser sahibine

iadesine, yapılmış baskısının 9/10’unun bitmiş olması şartıyla Bakanlıkça karar verilir.

3 Ekim 2014 – Sayı : 29138                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Birimlerce hazırlanan eserlerin incelenmesi

MADDE 14 – (1) Bakanlık birimleri, kendi görev alanlarına ilişkin yayınlamayı plan-

ladıkları eserlerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmesini talep edebilir. İlgili

Bakanlık birimleri buna ilişkin taleplerini Genel Müdürlüğe iletir.

Toplantı, harcırah ve yayın faaliyetlerine ait giderler

MADDE 15 – (1) Yayın Danışma Kurulu ve Yayın Alt Kurulunun Bakanlık personeli

olmayan üyelerine, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenir.

(2) Memuriyet mahalli dışında yapılan toplantılara katılan Yayın Danışma Kurulu ve

Yayın Alt Kurulu üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre

yol masrafı, gündelik ücreti ödenir. Yayın faaliyetlerine ait benzeri diğer giderler Bakanlık

Döner Sermayesince ödenir.

Yayımlanacak eserlere ilişkin ödemeler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eğitim, bilim, kültür,

sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlenme hak ve ücretleri ile bu eserlerle

ilgili her türlü inceleme, redaksiyon, derleme, edisyon, tashih ve benzeri ödemeler, 652 sayılı

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre hesaplanır ve Bakanlık döner sermayesince ödenir.

(2) Resmî görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.

Yayın kurulu kararı gerekmeyen durumlar

MADDE 17 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri

Hakkında Yönetmeliğe göre ücret ödenmeyecek olan yayınlarda yer alacak metinler veya eser-

ler için Yayın Alt Kurulu görüşü alınması zorunlu değildir.

Yayın numarası

MADDE 18 – (1) Bakanlık birimlerince hazırlanan her türlü eser için baskıdan önce

Genel Müdürlükten yayın numarası alınır.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan hususlarda,

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluş-

larınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş

olan yayın kurullarının faaliyetleri ve bu kurullara üyelikler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde

yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere

sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret,
komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve

kart çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan ürün veya hiz-
metleri kapsar. İlgili mevzuat çerçevesinde finansal tüketicilerin menkul kıymet ve sigortacılık
işlemleri ile çek, senet ve teminat mektubu işlemleri karşılığında kuruluşların talep edebile-
cekleri ücretler işbu Yönetmelik kapsamında değildir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) ATM: Otomatik para çekme işleminin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinin tama-

mının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren elektronik işlem cihazlarını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
ç) Birlikler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini,
d) Finansal tüketici: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tüketicilerden kuruluş-

larca kendisine ürün veya hizmet sunulan tüketiciyi,
e) Hesap: Finansal tüketicinin vadeli, vadesiz mevduat hesabı ile katılma ve özel cari

hesabını,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kalıcı veri saklayı-

cısını,
g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Kart çıkaran kuruluş: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kart-

ları Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kart çıkaran kuruluşları,
h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ı) Kuruluşlar: Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuru-

luşları,
i) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
j) Onay: Yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon kulla-

nılarak veya Kurumca uygun görülecek yöntemlerden herhangi biri ile ulaştırılan önerinin fi-
nansal tüketici tarafından açıkça kabul edilmesini ya da finansal tüketici tarafından ulaştırılan
önerinin kuruluşlar tarafından kabul edilmesini,
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k) Ücret: Finansal tüketiciden faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında
talep edilen ücret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altındaki her türlü parasal tutarı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Esasları, Ürün veya Hizmetlerin Sınıflandırılması
Sözleşme esasları
MADDE 5 – (1) Kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında düzenlenen sözleşmeler ve

yapılan bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve
okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri sakla-
yıcısı vasıtasıyla finansal tüketiciye verilir.

(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden al-
dım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur.

(3) Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal
tüketicinin onayının alınması zorunludur. Kuruluşlar tarafından finansal tüketicinin onayının
alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sayılır.

(4) Finansal tüketiciler ile yapılacak sözleşmeler kapsamında sunulacak ürün veya hiz-
metlerin ücret tarifesini ve bilgi verilmesi gereken diğer hususları göstermek üzere sözleşmeye
ilişkin her bir ürün veya hizmetin asgari olarak; adı ya da tanımı, vadesi ya da süresi, tahsil
edilecek faiz, kâr payı veya ücret kalemleri ile bunların tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre,
geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin tutarı, oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre
yapılacağı hususlarını içerecek şekilde bilgilendirme formu hazırlanması zorunludur. Bilgilen-
dirme formu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin yazılı olarak kurulması duru-
munda bu formun taraflarca imzalanmış bir nüshasının finansal tüketiciye verilmesi zorunludur.
Kalıcı veri saklayıcısı ve telefon aracılığıyla kurulan sözleşmelerde finansal tüketici kullanılan
araca uygun şekilde bilgilendirilir. İspat yükü kuruluşlara aittir.

(5) Kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin,
ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerden ayrı olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ücretlerin sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler

Ek-1’de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı
Kurumun uygun görüşü alınarak Birlikler tarafından yapılır. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alan-
ların dışında herhangi bir ürün veya hizmet için ücret alınamaz.

(2) Bu sınıflandırmada yer almayan, yeni bir ürün veya hizmet grubunun belirlenmesi
veya yeni bir ücret kaleminin oluşturulabilmesi için ilgili kuruluş tarafından Kuruldan izin alınması
zorunludur. Kurul gerekli gördüğü hallerde Ek-1’deki listeyi değiştirmeye yetkilidir. Ek-1’deki
listenin Kurul tarafından değiştirilmesi durumunda, kuruluşlar değişikliğin yapıldığı tarihi takip
eden ayın sonuna kadar yeni sınıflandırmaya intibak etmekle yükümlüdür.

Ücretlerin değiştirilmesi
MADDE 7 – (1) Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir

önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üze-
rinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören
değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri sakla-
yıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim üzerine
finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar
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ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde
uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Kuruluşlar,
vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi
durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde,
değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

(2) Kuruluşlar tarafından süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi
anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın ya-
pısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması hâlinde yukarıda belirtilen bil-
dirim ve onay alma yükümlülükleri uygulanmaz.

Ücretlerin iadesi
MADDE 8 – (1) Tahsil edilen ücretlerin, kuruluşların karar birimleri veya adli, idari

ve yetkili diğer makamların kararları neticesinde finansal tüketiciye iadesinin gerekmesi hâ-
linde, iadesi gereken tutar ve tahsil yöntemi hakkında kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı
tutulan telefon ile finansal tüketiciye bilgilendirme yapılır. Kuruluşlar iadesine karar verilen
tutarın finansal tüketicinin bildireceği hesaba ücretsiz şekilde gönderilmesine veya finansal tü-
keticinin talebine istinaden nakden ödenmesine imkân sağlayacak sistemi kurmakla yükümlü-
dür.

Bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kâr payı, ücret ve diğer kesinti-

lere ilişkin güncel bilgiler açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde kuruluşların internet
sitelerinde karşılaştırmaya uygun bir biçimde yer alır. Bu bilgilerde değişiklik olması hâlinde
internet sitesi eşzamanlı olarak güncellenir. Kuruluşlar, kredi ürünlerinin kullanılması hâlinde
ortaya çıkacak faiz, kâr payı oranı ve ücret bilgilerini detaylı bir şekilde gösteren hesaplama
araçlarını internet sitelerinde sunmakla yükümlüdür.

(2) Kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret ala-
maz. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden
maliyetleri kadar ücret alınabilir. Bunların dışında kalan onaya bağlı bildirimler sözleşmede
yer verilmesi kaydıyla ücretlendirilebilir.

(3) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işlem anında verilecek işlem fişi, sözleşme
ve bilgilendirmeye ilişkin diğer evrak ayrıca ücretlendirilemez.

(4) Finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep
etmeleri hâlinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için her-
hangi bir ücret alınamaz. İlgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde
sürenin geçmesi hâlinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle, yapılan işlemle orantılı
olacak şekilde makul bir ücret alınabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenecek yazılı sözleşme ve bilgi-
lendirme form içeriklerinin bir örneğine kuruluşların internet sitelerinde ücretsiz erişim imkânı
sağlanır.

(6) Kurum bilgilendirmelerde veya onay alınmasında kullanılan yöntemlerin etkin ol-
madığı kanaatine varırsa, her bir ürün veya hizmet bazında belirlenecek yöntemlerin kullanıl-
masını zorunlu tutabilir.

(7) Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer verilmesi
zorunludur.

(8) Kuruluşlar bu Yönetmeliğe konu ücretlerin azami ve asgari güncel tutarları ile oran-
larını Kurumca belirlenecek kanallarda ve yöntemle ilân etmekle yükümlüdür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün veya Hizmetlere İlişkin Özel Hükümler

Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler
MADDE 10 – (1) Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının

karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi ama-
cıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme
ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret
alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul,
gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

(2) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçün-
cü kişilere ödenen ücretler alınabilir.

(3) Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamaz.

(4) Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı veya kâr payının sabit olarak belir-
lenmesi hâlinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir
veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile kredinin faiz oranı veya kâr
payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması hâllerinde, Kanunun
37 nci maddesinde yer alan erken ödeme tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamaz. Tahsil edi-
lebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz veya kâr payı indirimi tutarını aşamaz.

(5) Finansal tüketicilerin ilgili kuruluşlardan borçlarının bulunmadığına dair talep et-
tikleri bilgi yazıları için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınamaz.

(6) Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan
taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemez.

(7) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret alınamaz.
Bu hesap, finansal tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile ka-
panır.

(8) Finansal tüketicinin onayı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili hesap sözleşmesi yapılamaz ve kredi tahsilâtları bu hesaptan gerçekleştirilemez.

Banka ve kredi kartı ücretleri
MADDE 11 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret

tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler tarafından yapılan
ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi hâlinde, bu başvuruya istinaden
yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik ücreti bu-
lunmayan kredi kartı limiti belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme
kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan
kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiş-
tirme talepleri, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır.

(2) Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen
herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez. Bu şekilde iptal edilen
kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemez.

(3) Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkrada yer verilen kartlar dışındaki kredi kartları özelliklerine göre

yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir. Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek
kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.
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(5) Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, ancak finansal tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk
kullanımı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir.

(6) Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları ha-
reketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansı-
tılamaz. Kuruluşlar, finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
veya kaydı tutulan telefon ile önceden bilgi vermek suretiyle bu nitelikteki kredi kartlarını ka-
patma hakkına sahiptir.

(7) Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk
tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekleti-
lebilir. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler
için faiz veya kâr payı işletilemez ve Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi bildirimleri yapılmaz. Anılan oniki aylık dönem sonunda kredi kartı yıllık üyelik üc-
retlerinin tahsil edilememesi hâlinde ise bu ücretler iptal edilir. Finansal tüketici kredi kartı yıl-
lık ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemez.

(8) Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içeri-
sinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme
karşılığında ücret alınamaz.

Para transfer işlemleri
MADDE 12 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem alanların-

dan herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile hesabın bulunduğu
şubeden finansal tüketici adına üçüncü kişilerin para yatırması işlemlerinden ücret alınamaz.

(2) Gelen veya giden elektronik fon transfer sistemi işlemlerinde, finansal tüketicinin
hatası nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına öde-
nen masraflar dışında finansal tüketiciden herhangi bir ücret alınamaz. Havalenin iadesi, reddi,
devri ya da havale işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna
veya üçüncü kişilere ödenen ücretler dışında ücret alınamaz.

(3) Düzenli veya rutin işlem saatleri dışında yapılan para transferleri, banka ve kredi
kartı veya ön ödemeli kartlardan yapılan para transfer işlemleri ile özel nitelikli işlemlerin üc-
retleri, finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir.

(4) Kuruluşlarda herhangi bir hesabı bulunmayan finansal tüketicilerin gerçekleştirdiği
para transfer işlemlerinde, bu işlemler gerçekleşmeden önce finansal tüketiciye ilgili ücrete
dair bilgi verilir. İşlem tutarı ve ücret bilgisi işlem fişi üzerinde açıkça gösterilir.

Mevduat ve katılım fonu işlemleri
MADDE 13 – (1) Hesap işletim ücreti, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmak-

sızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilir. He-
sabın yıl içerisinde kapatılması hâlinde, hesabın açık olduğu döneme tekabül eden ücret alına-
bilir. Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir
ücret alınamaz.

(2) Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen fi-
nansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamaz. Tahsil edilemeyen hesap
işletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil
edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında hesap işletim ücretlerinin tahsili için icra takibi
yapılamaz, anılan oniki aylık dönem sonunda hesap işletim ücretlerinin tahsil edilememesi hâ-
linde ise bu ücretler iptal edilir. Finansal tüketici, hesap işletim ücretinin tahsili amacıyla kre-
dilendirilemez.
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ATM kullanımı ve kiralık kasa hizmeti

MADDE 14 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait ATM’lerden

kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen limit

dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

(2) Başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret,

diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar dikkate alınarak finansal tüketici ile ilgili kuruluş

arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin

onayı alınarak tahsil edilebilir.

(3) Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamaz. Kiralık kasa hizmetinin

sona ermesi hâlinde kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından gerçekleştirilen bir hasar,

ödenmeyen kira bedelleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla de-

pozito ücretinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilir.

Kampanyalar ve özel hizmetler

MADDE 15 – (1) Kuruluşların birden fazla ürün veya hizmeti bir arada sunmalarına

imkân veren ürün veya hizmet paketlerinde ürün veya hizmetlerin ayrı ayrı sunulmasında elde

edilebilecek ücret toplamını aşmayacak şekilde ücret tahsil edilebilir. Ayrıca, kuruluşlar çeşitli

ürün veya hizmetlerini finansal tüketici yararına özellikler barındıracak şekilde kampanya dü-

zenleyebilirler. Bu kampanyalar kapsamında finansal tüketicinin talebine sunulan ürün veya

hizmetlerden ücret tahsil edilebilir. Bunların dışında kuruluşlar finansal tüketicinin talebi ve

bilgilendirilmesi suretiyle sundukları özellikli ürün veya hizmetlerden de finansal tüketici ile

mutabık kalarak ücret tahsil edebilirler.

(2) Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli

bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine ge-

tirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin

taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İntibak

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yürürlük tarihinden sonra kurulacak söz-

leşmelere uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kurulmuş söz-

leşmelere Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından uy-

gulanır. Bu nitelikteki sözleşmelerin Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirilmiş

işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde diğer yükseköğretim ku-

rumlarından alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteği ile başvuruda bulunabilirler.

Muaf olmak istedikleri derslerden kayıtlı oldukları programdaki derslere muafiyet hakkı veri-

lenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve genel not ortalamasına katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Genel not ortalaması en az 2.00 olup ders programlarında yer alan tüm dersleri ba-

şarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yapılır. Arasınıftaki öğrenciler lisans veya önlisans programlarından en çok iki ders, mezuniyet

durumundaki öğrenciler ise, üç dersi geçmemek şartı ile en çok 10 kredilik ders alabilirler. Me-

zuniyet durumundaki öğrencinin tanımı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/1/2013 28520
2- 14/7/2014 29060
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya dokto-
ra/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere, anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel ha-
zırlık programı en çok iki yarıyıl olarak uygulanabilir. Bu süre, lisansüstü programın süresinden
sayılmaz. İki yarıyılı aşan süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Bilimsel hazırlık dersleri,
öğrencilerin lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü
programların nitelikleri değerlendirilerek anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program baş-
kanlığı tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş
olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisans
derslerini 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü derslerini ise bu Yönetmeliğe
göre başarmış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS)
kriterlerine göre, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sindeki “birinci yarıyılın sonunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt
işlemleri Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Bu program; 50 krediden az olmamak
üzere en az yedi adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme
savunması ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise
100 krediden az olmamak üzere en az on dört adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik
sınavı, tez öneri savunması ve tez çalışmasından oluşur.”

“(8) Doktora programı; 240 krediden az olmamak koşulu ile bir seminer dersi, yeterlilik
sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve diğer derslerden oluşur.

(9) Yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri ders döneminde bir dönemde azami
40 kredi ders alabilirler. Yüksek lisans ve doktora programı için gerekli kredili derslerini ba-
şarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçen öğrenciler ise bir dönemde azami 60 kredi kadar
ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki defa yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra ek-

lenmiştir.
“(4) 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilere,

2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının başından itibaren üç ay içinde başvurmaları ha-
linde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “üyesi” ibaresi “elemanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz
Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bu hakkını bir defa kulla-
nabilir.”

“b) Gerek sadece bir dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek, ge-
rekse yukarıdaki hükme göre kullandığı iki dersten ek sınava girerek mezun olabilmek için ge-
reken dersin sayısını bire düşüren öğrenciler, bu tek ders ek sınav hakkından birden fazla ya-
rarlanabilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/9/2011 28058
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/7/2012 28362
2- 10/9/2013 28761

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2010 27666

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/10/2012 28437
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c) Öğrenci, hangi derslerden ek sınav hakkını kullanmak istediğine ilişkin başvurusunu,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde sistem üzerinden yapar. Başvurusu kabul edilen öğrenci
sınava alınır. Bu sınavlarda başarılı sayılmak için en az (DD) notu almış olmak gerekir. Bu
derslerin başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz
Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bu hakkını bir defa kulla-
nabilir.”

“b) Gerek sadece bir dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek, ge-
rekse yukarıdaki hükme göre kullandığı iki dersten ek sınava girerek mezun olabilmek için ge-
reken dersin sayısını bire düşüren öğrenciler, bu tek ders ek sınav hakkından birden fazla ya-
rarlanabilir.

c) Öğrenci, hangi derslerden ek sınav hakkını kullanmak istediğine ilişkin başvurusunu,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde sistem üzerinden yapar. Başvurusu kabul edilen öğrenci
sınava alınır. Bu sınavlarda başarılı sayılmak için en az (DD) notu almış olmak gerekir. Bu
derslerin başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2012 28418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/9/2013 28755
2- 17/2/2014 28916
3- 24/6/2014 29040

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2012 28418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/9/2013 28755
2- 17/2/2014 28916
3- 24/6/2014 29040
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Genel Müdür: Merkezin Genel Müdürünü,
c) Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Di-

rektörünü,
ç) Merkez (Koç Üniversitesi Hastanesi): Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Merkez Tıbbi Direktörü: Merkezin tıbbi sorumlusunu,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
g) Tıp Fakültesi: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Üniversite: Koç Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sağlık hizmeti almak için acil servise, polikliniklere

ya da Hastanenin yataklı servislerine başvuran hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm im-
kanları kullanılarak, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek,
Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim
veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim adamı ve araş-
tırmacılara, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın ve uygulama imkanı sağlamak, eğitim ve sağlık
hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda
ulaşılabilir, kaliteli ve etik sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze başvuran hastalara kaliteli, bilimsel, güncel ve güvenilir her türlü tanı ve

tedavi işlemlerini gerçekleştirmek.
b) Tıp ve sağlık bilimleri alanında personel yetiştiren fakülte ve diğer eğitim öğrenim

birimleri için sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, bu amaç
ile programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek.

c) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri
ile ilgili hizmetleri sunmak.

ç) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzen-
lemek.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak
üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-
jeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri
vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) Merkez Genel Müdürü.
c) Merkez Tıbbi Direktörü.
ç) Finans Direktörü.
d) Hemşirelik Direktörü.
e) İşletme Direktörü.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör, Dekan, Merkez

Genel Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü ve Vehbi
Koç Vakfı Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı Mütevelli Heyeti Başkanıdır.
(3) Yönetim Kurulu adına icra Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür; Tıbbi,

Finans, İşletme ve Hemşirelik direktörleri ile görevini yerine getirir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirle-

mek.
c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda kararlar almak.
d) Merkezin yıllık çalışmalarını tıbbi, işletme ve mali yönlerden denetlemek.
Merkez Genel Müdürü
MADDE 10 – (1) Merkez Genel Müdürü; sağlık işletmeleri konusunda deneyimli yük-

sek lisans mezunları arasından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Merkez Genel Mü-
dürü, Merkez bünyesindeki göreviyle ilişkili tüm ünite ve birimlerin başkanıdır.
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Merkez Genel Müdürünün görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Genel Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve Yönetim Kurulu-

nun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak.
c) Merkez Tıbbi Direktörü, Merkez Finans Direktörü, Merkez İşletme Direktörü ve

Merkez Hemşirelik Direktörünü yönetim kurulunun onayına sunmak.
ç) Kendisine bağlı yöneticiler vasıtasıyla Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kay-

nakları, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak üzere işletme
ile ilgili tüm uygulamalarını, belirlenmiş performans kriterleri doğrultusunda takip etmek.

d) Yöneticilerin performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dahil düşünülen
değişiklikleri yönetim kuruluna sunmak.

e) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi,
işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu çalışmayı temin etmek.

f) Tıbbi ve işletme bölümlerine ait performans göstergelerini izlemek, performans gös-
tergeleri ile ilgili trendlerin değerlendirilmesi, göstergelerin gözden geçirilmesi faaliyetlerini
ilgili bölümler ile birlikte organize edilmesini ve iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini
sağlamak.

g) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve
araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, işletme, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak.

ğ) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim
ve genel gözetimini yapmak.

h) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet
raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ih-
tiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordi-
nasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde oluşturulacak yeni sağlık ünite ve birimlerinin hazırlanmasına
ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunanların faaliyetlerini
düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

j) Merkez bünyesindeki proje grup, ünite veya birimler ile yeni kurulacak diğer ünite
ve birimlerin yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

k) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.
l) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
Merkez Tıbbi Direktörü
MADDE 12 – (1) Merkez Tıbbi Direktörü; Merkez Genel Müdürünün önerisi ile Mer-

kez Yönetim Kurulu tarafından atanır. Tıp fakültesi mezunu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyesi olmak zorundadır.
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Merkez Tıbbi Direktörünün görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Tıbbi Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan hekimler arasından Başhekim ve başhekim yardımcılarını

belirlemek.
b) Merkezin her türlü faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.
ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin gelişti-

rilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek.
d) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar

yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değer-
lendirmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekim-
lerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

f) Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini
geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere dekanlıklar ve ana bilim dalı
başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

g) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata ge-
çirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-
yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

h) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde su-
nulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ı) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlamak.

i) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kali-
tesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

Merkez Başhekimi
MADDE 14 – (1) Merkez Başhekimi; Merkezde görev yapan hekimler arasından Mer-

kez Tıbbi Direktörü tarafından önerilir ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Merkez Başhekiminin görevleri
MADDE 15 – (1) Merkez Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım
ve diğer sağlık hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli,
uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki
şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için Merkez Genel Müdürü
ve Merkez Tıbbi Direktörüne gereken desteği sağlamak.

b) Merkeze bağlı tüm tıbbi personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel göze-
timini yapmak.

c) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara ve yasal mevzuata uygun olarak düzen-
lenmesini sağlamak ve denetlemek.

ç) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin
ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için
gerekli planlamaları yapmak.

d) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.
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Merkez Finans Direktörü
MADDE 16 – (1) Merkez Finans Direktörü; Üniversite mezunu ve finans konusunda

deneyimli adaylar arasından Merkez Genel Müdürünün önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu ta-
rafından atanır.

Merkez Finans Direktörünün görevleri
MADDE 17 – (1) Merkez Finans Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürün belirlediği ve koordine ettiği hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda

mali işlerden birinci derecede sorumlu olmak.
b) Finansal kuruluşlara, ortaklara ve devlete karşı mali konularda Merkezi temsil etmek.
c) Finansal analiz ve fizibilite analizlerini değerlendirerek yatırım kararlarının veril-

mesinde Genel Müdüre destek vermek.
ç) Merkezin stratejilerinin oluşturulmasında Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna yar-

dımcı olmak.
d) Kredi, tahsilat ve ödemeler konusunda Vehbi Koç Vakfı politika ve stratejileri doğ-

rultusunda Merkez mali politikalarını oluşturmak ve bu politikalar doğrultusunda hareket edil-
mesini kontrol etmek.

e) Mali İşler Bölümü tarafından hazırlanan ve hizmet (gelir), malzeme, personel, masraf
ve yatırım bütçeleri ile gelir tablosunu da kapsayan Merkez iş programlarını hazırlamak de-
netlemek ve Merkez Genel Müdürüne onaya sunmak.

f) Merkezin anlaşmalı alt işverenlerinin (taşeron) bütçe, yatırım, sözleşme ve politika-
larını onaylamak ve denetlemek.

g) Merkezin sigorta şirketleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan anlaşmaları-
nın oluşturulması, etkinliklerinin takip edilmesi ve yeni anlaşmalara ait fizibilite çalışmalarını
yapmak.

Merkez İşletme Direktörü
MADDE 18 – (1) Merkez İşletme Direktörü; Üniversite mezunu ve işletme konusunda

deneyimli adaylar arasından Merkez Genel Müdürünün önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu ta-
rafından atanır.

Merkez İşletme Direktörünün görevleri
MADDE 19 – (1) Merkez İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürün belirlediği ve koordine ettiği hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda

işletme yönünden birinci derecede sorumlu kişi olmak.
b) Merkezin ve Merkeze bağlı diğer ünite veya birimlerin işletilmesine destek sağlamak,

bunların kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygu-
lanmasında Merkez Genel Müdürüne yardımcı olmak.

c) Merkezin hasta ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme, kat hizmetleri, mutfak,
teknik hizmetler, güvenlik, otopark, satın alma-lojistik, biomedikal, kurumsal iletişim ve çağrı
merkezi hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin,
sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluştu-
rulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve de-
netimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

ç) İşletme Direktörlüğüne bağlı idari ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon,
denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin hasta ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme, kat hizmetleri, mutfak,
teknik hizmetler, güvenlik, otopark, satın alma-lojistik, biomedikal, kurumsal iletişim ve çağrı
merkezi hizmet birimlerinin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık
faaliyet raporunu Genel Müdüre sunmak.
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e) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, ko-
ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında işletme
yönünden Merkez Genel Müdürüne yardımcı olmak.

Merkez Hemşirelik Direktörü
MADDE 20 – (1) Merkez Hemşirelik Direktörü; Hemşirelik lisans mezunu ve 10 yıllık

hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından Merkez Genel Müdürü önerisi ile Merkez Yönetim
Kurulu tarafından atanır.

Merkez Hemşirelik Direktörünün görevleri
MADDE 21 – (1) Merkez Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Hasta bakım ve tedavisinin; insan kaynakları planlamasından başlayarak organizas-

yonunu yapmak ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak.
b) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevcut kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı ve nite-

liklerini belirlemek, değerlendirmek ve rapor etmek.
c) Hastane yönetimi ve politikaları ile tutarlı olacak şekilde hemşirelik hizmetleri için

kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri geliştirmek, öncelik sırasına koymak.
ç) Hemşirelik personeli için hizmetlerin gerektirdiği aralarla ve ülke sağlık politikaları

ile tutarlı olacak şekilde görev tanımları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
d) Hastanenin ve hemşirelik bölümünün politika, hedef, kural ve düzenlemelerine ilişkin

hemşirelik personeline, hastalara, diğer sağlık ekibi üyelerine, topluma ve gerektiğinde diğer
bölümlere bilgi vermek ve benimsetmek.

e) Merkezde sunulan sürekli hasta bakım kalitesinin ölçülmesi, izlenmesi, yeni politi-
kaların geliştirilmesi ve uluslararası standartta hasta bakımı verilmesinin sağlanması için gerekli
organizasyonları kurmak.

f) Tüm hemşirelik personelinin mesleki gelişmesini sağlamak üzere oryantasyon prog-
ramları, hizmet içi eğitim programları, çalıştay, seminer, konferans gibi etkinlikler ve diğer sü-
rekli eğitim olanaklarından yararlanmaları için hizmet içi eğitim hemşireleri ile birlikte plan-
lama yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde gö-
revli birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Tıbbi, İşletme, Hemşirelik, Finans Direktörleri
üzerinden, nihai olarak Genel Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alan-
larına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleş-
tirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunurlar.

(3) Merkezde verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve
değerlendirilmesi amacıyla komite ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda
görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Merkez Genel Müdürü
tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate alı-

narak, iç ve dış her türlü alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, finansal kira-
lama, taşıma, proje, etüd, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en
uygun değer ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve

idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmet-
lerin alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin ya-
pılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel sekreter: Koç Üniversitesi Genel Sekreterini,
b) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
ç) Satın alma komisyonu: Satın alma ve ihale komisyonunu,
d) Satın alma müdürü: Koç Üniversitesi satın alma müdürünü,
e) Üniversite: Koç Üniversitesini,
f) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edilen ve sözleşme im-

zalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar, Satın Alma Esasları,

İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satın Alma Usulleri

Mütevelli heyeti
MADDE 5 – (1) Satın alma işleri, Mütevelli Heyetinin, her öğretim yılı başında onay-

layacağı bütçe çerçevesinde, Rektöre tanımış olduğu harcama yetkisi ile sınırlı olarak gerçek-
leştirilir. Bu sınırlar içinde satın almanın sorumluluğu ve onayı Rektörün yetkisindedir. Rektör
bu yetkisini, belirleyeceği kişi veya kişilere devredebilir. Cari yıl bütçesinde yer almayan bir
kalemden harcama yapılması Rektör yetkisindedir.

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

(3) Gayrimenkul alım ve satımı ile yeni gayrımenkul teminine ilişkin yapım işleri Mü-
tevelli Heyetinin onayıyla yapılır.
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Satın alma komisyonu
MADDE 6 – (1) Satın alma komisyonu; Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi,

Genel Sekreter, ilgili fakülte/birim başkanı, satın alma müdürü ve talep yapan birimin yöneti-
cisinden oluşur. Ancak, Rektör belirli birimlerin satın almaları veya belirli satın almalar için
süreli veya sürekli özel satın alma komisyonları görevlendirebilir.

(2) Yapım işlerinde Rektör tarafından uygun görülecek teknik elemanlar satın alma ko-
misyonuna dahil edilebilir.

Satın alma kararı işlemleri
MADDE 7 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi.
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş.
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve

miktarı.
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar.
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi.
e) Satın alma komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası.
Satın alma esasları
MADDE 8 – (1) Gayrimenkul alımı ve/veya kiralanması işlemleri dışındaki satın alma

ve ihale işleminde en az üç firmadan teklif alınır. Üç teklifin alınamayacağı durumlarda üretici
ana firmadan, ana distribütörden, ana firmanın temsilcisinden veya onaylı tedarikçilerden teklif
alınır.

(2) Satın alma mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-
zetilerek yapılır.

(3) Satın almalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların
referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve
bakım koşullarını sağlama gibi özellikler göz önünde tutulur.

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

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usul-
lerle gerçekleştirilmesini müteakip; aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın
alma işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması ba-
kımından, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Rektör onayı ile de-
vam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar alınmaz, satın alma
aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

(6) Satın alınan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/peşin ödeme, ara ödeme
ve nihai ödemeler; satıcılar ile yapılan sözleşmelerde yer alan bedel, ödeme süresi ve ödeme
şekillerine göre yapılır.

(7) Aşağıdaki alımlar doğrudan temin yöntemiyle Rektör veya yetkilendireceği kişi
veya komisyon tarafından yapılabilir:

a) Üniversitenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin alım-satımı ile kiralama ve kiraya verme
işlemleri.

b) Yapım işleri.
c) Danışmanlık hizmetleri ile avukatlık hizmetleri.
ç) Özel uzmanlık gerektiren işletme hizmetleri.
d) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini

sağlamak için gerçekleştirilen hizmetler.
e) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması

ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri ile medikal sarf malzemeleri alımları.
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f) Sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek ihtiyaçlara ilişkin alımlar.
g) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu

alımlar.
ğ) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye iliş-

kin alımlar.
h) Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek mali sınırlar dahilinde yapılacak diğer alımlar.
(8) Doğrudan temin usulünde, önceden teklif alınmasına gerek olmadan, davet edilen

uygun bir veya daha fazla kişi veya kuruluşla sözleşme koşulları ve bedel müzakere edilerek
uygun bulunan koşullar ve bedelle temin yapılır.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt yük-

lenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekkül-
lerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar.

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan kurum mensupları.
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve satın alma komisyonu baş-

kan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye ka-
dar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları.

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

Satın alma usulleri ile satın alma ve ihalenin kesinleşmesi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; ihale, kapalı veya

açık teklif usulleri, davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin
usulü ve diğer usullerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Rek-
törün ve/veya yetkilendirdiği kişinin/komisyonun yetkisindedir.

(2) Satın alma komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Üniversiteye
gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir. Bu de-
ğerlendirme sonucunda satın alma komisyonu satın almaya karar verip vermemekte serbesttir
ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı erteleyebilir veya iptal
edebilir.

(3) Satın alma komisyonu kararı gerektirmeyen işler hariç olmak üzere; ihale usulüyle
yapılan satın alma işlemleri Rektörün veya görevlendirdiği personelin, kapalı veya açık teklif
ve diğer usullerle yapılan satın alma işlemleri ise satın alma komisyonunun kararıyla kesinleşir.

(4) Rektörün onayıyla belirlenen koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve
elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri Rektörün kararıyla oluştu-
rulabilir.

(5) Satın almalar, bir veya birden çok isteklinin Üniversitenin tedarik etmek istediği
ürünleri sözleşme dahilinde Üniversitenin kullanımına sunduğu veya sadece Üniversitenin
talep ettiği hallerde tedarik ettiği ve sadece ürünün kullanıldığı veya tedarik edildiği hallerde
sözleşmede belirlenen bedelinin ödendiği sözleşmelerle yapılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, Satın Alma

Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Satın alma talepleri
MADDE 11 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak satın alma birimine gönderirler. Toplanan tüm satın alma
taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye
uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerin-
den, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan ta-
lepler için; satın alma birimince, satın alma usulünde belirlenen yetki limitleri dahilinde satın
alma işlemi başlatılır.

Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 12 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satın alma biriminin yetki ve

sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale
edilemediğinde zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için satın alma usullerinin
uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

(2) Acil olaylardaki takdir yetkisi Rektöre aittir. Bu satın almalarda satın alma usulleri
aranmaz.

Toplu satın alma işlemleri
MADDE 13 – (1) Alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde haftalık veya aylık ola-

rak toplu satın alma kararlarına bağlanabilir. Bu işlemler satın alma usulündeki yetkilendirme
dahilinde gerçekleştirilir.

Satın alma istek formu
MADDE 14 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası.
b) Tarih.
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı.
ç) Satın alma talebinin gerekçesi.
d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.
Satın alma komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 15 – (1) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik

ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, te-
mizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler, donanım ve yazılımlar, 20.000 Türk Lirasını geçmemek
koşuluyla, ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satın alma formuyla satın alma komisyonu
kararı gerekmeksizin doğrudan satın alınabilir. Bu meblağ Rektörün kararıyla on katına kadar
artırılabilir.

(2) Pazarlık imkanının bulunmadığı market/alışveriş merkezi gibi satın almalarda satın
alma komisyonu kararı aranmaz.

(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşme-
sine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü
işlerde satın alma kararı aranmaz.

(4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, idari/öğretim elemanları temini, telif
haklarının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Teminatlar, Teslim Alma ve Ödemeler

Şartnameler
MADDE 16 – (1) Rektörün, satın alma komisyonunun veya satın alma yetkilisinin ge-

rekli gördüğü hallerde idari veya teknik şartname düzenlenir.
(2) İdari şartnamelerde aşağıdaki hususların tamamı veya bir kısmı veya gerekli görülen

diğer hususlar bulunur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, gerek görülen hallerde iş tanımı.
b) İhaleye ilişkin olarak iletişim kurulabilecek kişinin adı, adresi, telefon ve faks numarası

ile e-posta adresi.
c) İhale veya satın alma usulü, tekliflerin nereye verileceği, son teklif tarih ve saati ile

tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
d) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü

birlikte ve müştereken ve müteselsilen sorumlu olarak yapmak üzere oluşturulan iş ortaklıkla-
rının teklif vermesinin kabul edilmediği hallerde, iş ortaklıklarının teklif veremeyeceği.

e) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından hak ve sorumluluklarını ayırarak işin
kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere oluşturulan ve üyelerinin işin taahhüt
ettikleri kısmından sorumlu oldukları konsorsiyumların teklif vermesinin kabul edileceği hal-
lerde, konsorsiyumların teklif verebileceği ve konsorsiyum için aranacak koşullar.

f) İşin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, kısmi teklif verilebile-
ceği ve kısmi teklifte aranacak koşullar.

g) Alternatif teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, alternatif teklif verilebileceği
ve alternatif tekliflerde aranacak koşullar.

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi.
h) Teklif ve sözleşme türü.
ı) Aksi belirtilmedikçe işe ilişkin ulaşım, sigorta, gümrükleme, vergi, resim, harç ve di-

ğer giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu.
i) Teminat istenen hallerde geçici ve kesin teminat oran veya meblağı, teminatların nasıl

verileceği, hangi hallerde iade edileceği ile teminatlara ilişkin diğer koşullar.
j) Üniversitenin ihale veya satın almayı iptal etmekte, tüm teklifleri reddetmekte serbest

olduğu.
k) İşin başlama ve bitirme tarihi veya süresi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar.
l) Ödeme koşulları.
m) Uyuşmazlıkların çözümü.
(3) Teknik şartnamede, işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamalar ve şartlar yer alır.
Teminatlar
MADDE 17 – (1) Teklif vereceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Üniversite tarafından belirlenen oranda veya götürü geçici veya kesin teminat alınabilir.
(2) Sözleşme imzalanacak veya satın alma yapılacak isteklilerden işin niteliğine göre

ve işin tahmini bedeli üzerinden Üniversite tarafından belirlenen oranda veya götürü kesin te-
minat alınabilir.

(3) Şartnamede geçici teminatın Üniversiteye irat kaydedilmesinin öngörüldüğü hal-
lerde, yüklenicinin sözleşme imzalamayarak Üniversiteye verdiği zarar, geçici teminat mikta-
rından az olsa dahi geçici teminat iade edilmez.
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(4) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatları irat kaydedilir. Yükleni-
cinin taahhüdünü şartnamelere veya sözleşmesine uygun şekilde yerine getirmeyerek Üniver-
siteye zarar verdiği veya taahhüdünü yerine getirirken Üniversiteye verdiği zarar, kesin teminat
miktarından az olsa dahi kesin teminat iade edilmez.

Teslim alma ve ödemeler
MADDE 18 – (1) İhale veya satın alma konusu mal ve yapım işleri Rektör tarafından

teslim alma yetkilisi olarak görevlendirilen Üniversite personeli veya teslim komisyonu tara-
fından şartnamelere ve sözleşmeye uygunluğu muayene edilerek teslim alınır. Rektör, satın al-
ma komisyonunu veya satın alma yetkilisini teslim alma konusunda da görevlendirebilir.

(2) İhale veya satın alma konusu hizmetlerin şartnamelere ve sözleşmeye uygunluğu
Rektör tarafından denetim yetkilisi görevlendirilen Üniversite personeli veya kurulan muayene
komisyonu tarafından denetlenir.

(3) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde Üniversite personeli dışında kişiler veya kuru-
luşlar ihale veya satın alma konusunun teslim alınması veya denetimi ile görevlendirilebilir.

(4) Mal ve yapım işlerinde teslim alma yetkilisinin ve hizmet alımlarında ise denetim
yetkilisinin yazılı onayı üzerine şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca ödeme yapılır. Yazılı
onay yüklenici tarafından düzenlenen fatura üzerine şerh konularak da verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 116)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci ve onuncu fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkradan sonra gelmek üzere onbirinci fıkra ek-
lenmiştir.

“(1) AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozis-
yonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyon-
larında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest do-
laşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
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“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00
GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve
mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar
için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teles-
kopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden
yapılır.”

“(11) AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya
ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray Güm-
rük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 15/9/2014 tarihinden önce üretilmiş, 6 ncı maddede yer alan
kriterleri karşılamayan ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan nitelikli elektronik sertifikalar
31/12/2014 tarihine kadar kullanılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yü-

rütür.
—— • ——

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 8266
Karar Tarihi : 24/9/2014
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum
ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararının 26/9/2014 tarihi iti-
barıyla yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına
almıştır.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Ekim 2014 

CUMA 
Sayı : 29138 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/395 

KARAR NO : 2013/254 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 20/06/2013 tarih ve 2011/395 esas 2013/254 

sayılı kararı ile sanık Jola ve Keto kızı 16/06/1965 Terjola doğumlu, MZIA BOZAN’ın 5237 

sayılı TCK'nın 157/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis ve 500 gün adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, Suç tarihinden evvel kesinleşmiş mahkumiyeti olmadığı anlaşılmakla 

TCK'nın 62. maddesi uyarınca cezasının 1/6 oranında indirilmesine ve sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 

416 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmolunan 416 GÜN adli para 

cezasının gün miktarının, 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer 

şahsi halleri dikkate alınarak 20 Lira olarak belirlenmesine ve sanığın 8.320,00 Lira adli para 

cezası ile cezalandırılmasına, Adli para cezasının miktarı, günümüz koşullarındaki ekonomik 

değeri ile sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi 

uyarınca; adli para cezasının ödenmesi için mehil verilmesine yer olmadığına ancak, adli para 

cezasının, hükmün kesinleşmesini müteakip, birer ay eşit aralıklarla ve 20 eşit taksit halinde 

ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının 

tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, Sanığın, 

kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 5237 

sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen haklardan mahkum 

olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; (c) bendindeki haklardan yalnız 'kendi alt 

soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilmesine kadar' 

diğer kişiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 

5237 sayılı TCK'nın 63. maddesi uyarınca, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî 

hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş sürelerin sanığın hapis 

cezasından infaz aşamasında mahsubuna karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık 

Mzia Bozan'e gerekçeli kararın tebliğ edilmediği, tebligata yarar açık adres tespit edilememiş 

olduğu anlaşılmakla; 

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

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

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8764 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/52 

KARAR NO : 2013/405 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın suçundan sanık Bulgaristan uyruklu 

Atanasova ve Ganka kızı, 17.02.1970 Haskovo D.lu. halen Krali Marko Sk. No:28/A-Haskovo-

Bulgaristan adresinde oturur MARIYANKA ATANASOVA NALBANTOVA hakkında yapılan 

yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 maddeleri 

gereğince 10 ay hapis ve 1.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/2 

maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve 

cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat 

elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının 

ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince takdiren sanığın 2 yıl süre ile denetim 

altına alınmasına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna 

göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereğince nakil aracının 

kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını ve ağırlıklı 

bölümünü oluşturması veya naklinin bu aracın kullanılmasını gerekli kıldığı anlaşılmakla X 8321 

AX plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu 

miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün 

tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MARIYANKA 

ATANASOVA NALBANTOVA 'ya tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 8768 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

ESAS NO : 2012/1327 Esas 

KARAR NO : 2014/274 

SANIK : MELEK CANDAN ÜGE, ADNAN ve MUALLA kızı, 

25/01/1989 ÜSKÜDAR doğumlu, ORDU, ALTINORDU, SARAY mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

TC KİMLİK NO:46129740328 Çorak Mevkii No: 54 D: l Uzunyurt-Merkez Kargı/ÇORUM 

adresinde oturur. 

SUÇ : Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık 

SUÇ TARİHİ : 04/09/2009 

KANUN MADDESİ : 5237 S.K.nun 163/3, 168, 62,51/1-3-6-7,53 

VERİLEN CEZA : 10 Ay Hapis (TECİLLİ) 

Yukarıda ismi yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 06/03/2014 tarihli gıyabında 

verilen karar sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni 

ile tebliğ olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın 

tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ 

olunur. 8769 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Bölüm : İcra Ceza Bölümü 

Tebliğname No : 2014/23006 

Mahkemesi : İstanbul 12. İcra Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 23/05/2013 gün ve 2012/631 E. 2013/201 K. 

Sanık : Aziz Özcan 

Müşteki : İgm Gıda Sanayi A.Ş 

Suç : Ticareti usulüne aykırı terk etmek. 

Suç Tarihi : 15/10/2012 

Uygulama : Sanığın İİK'nun 337/a maddesi gereğince 1800 TL. adli para 

cezası ile cezalandırılmasına dair 

Tebliğ Tarihi : 23/05/2013 

Temyiz Eden ve Tarihi : Müşteki vekili 29/05/2013 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun 

oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak 

açıklanan gerekçeye göre, 

Dava ve cezanın İİK'nun 354. maddesinde belirtilen hallerde düşeceğinin karar yerinde 

gösterilmemesi, 

Yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMUK'nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 8705/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 850.630,00 TL arasında değişen; 

14.10.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL, en çok 

85.063,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dişçilik malzemesi, astarlık sentetik kumaş, 

kereste, katalysator, muhtelif oto parçası, mobil cihaz hoparlör alıcısı, cep telefonları için receıver 

alıcısı, sanayi dikiş makinesi, spor ayakkabısı, örgü makinesi, LCD TV, buzdolabı, matkap ucu, 

daire testere, klavuz, torna elmas uç, poliklinik cihazları, oto teybi, televizyon kumandası, 

fotokopi makinesi, bilgisayar kasası, yazıcı, ekran kartı, muhtelif lastik, konveyör, muhtelif cep 

telefonu, bayan kazağı, palet, scooterr motorsiklet, rulman bilyesi, elektronik sigara şarj cihazı, 

tohum ekme makinesi v.b. cinsi 78 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca 

Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 15/10/2014 tarihinde saat 

10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 
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tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

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

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

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8697/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 28,88 TL ile en çok 223.976,40 TL arasında değişen; 

13/10/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,89 TL ile en 

çok 22.3987,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen TIR ve Kamyon Lastiği, Çocuk ve Bayan 

Elbisesi, Muhtelif Oto Aksamı, Çelik ve Demir Bilye, El Feneri, Ara Kablo, Şarj Cihazı, Priz Fişi, 

Keskin Nişancı Dürbünü, Cep Telefonu, Telsiz Ev Telefonu, Radyo, Saat Pili, Kauçuk Pompa, 

Suni Deri, Sentetik Kumaş, Bakır Hurdası, Nargile Kömürü, Bulaşık Süngeri Spor Ayakkabısı ve 

Şapka cinsi 33 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki 

Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu 

Salonunda 14/10/2014 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 

44) 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

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

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 8698/1-1 

—— • —— 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 1998 MODEL FORD LYC  

TRANSİT KAPALI VAN TAŞIT SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İhalenin Konusu 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı BALIKESİR İli, Bigadiç ilçesinde 

yerleşik Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ekonomik ömrünü doldurmuş 1 adet taşıt mevcut 

haliyle muhammen bedeli üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Taşıta Ait Bilgiler 
 

Sıra 

No 

Kurum 

No 

Plaka 

No 
Cinsi Markası Modeli 

Muhammen 

Bedel 

Teminat 

%10 

1 B-3250 
10 UK 

152 
Kamyonet 

Ford LYC 

Transit 
1998 7.500 TL  
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3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri 

a) İhalenin Yapılacağı Adres : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. 

Km. Bigadiç/BALIKESİR 

b) Son Teklif Verme Tarihi/Saati : 24/10/2014 14.00 

c) Telefon Numarası : 0266 633 72 21 -0266 633 72 22 

d) Faks Numarası : 0266 633 72 23 

e) Elektronik Posta Adresi : bigadic@etimaden.gov.tr. 

f) İlgili Kişinin Adı/Soyadı/Ünvanı : Fatih SOLAK –Mekanik Bakım ve Onarım Birim 

Sorumlusu 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu, 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi, 

4.3. Teklif Sahibinin, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

4.5. Taşıt Görme Belgesini, 

4.6. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın % 

10 ‘u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise İşletme 

muhasebe birimine yatırıldığına dair alındı belgesini, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt 

Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının 

üzerine; “EÖD 1 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATIŞI” ve ihaleyi yapan idarenin açık 

adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Bigadiç/BALIKESİR” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli 

tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. 

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

5 - Şartnamenin Temin Yeri Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki 

adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/ 

BALIKESİR 

b) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

6 - Diğer 

6.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine 

satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan 

sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla 

olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 8856/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi ve devamı 

gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 16.10.2014 Perşembe Günü-Saat: 11:00 

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 

Başiskele/KOCAELİ) 

3 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve 

devamına göre Açık Teklif Usulü 

4 - İhale Şartnameleri : Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- 

İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem 

Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin 

edilebilir. Tel: 0262 343 20 20 Fax: 0 262 344 42 12 

5 - Şartname Bedeli : 100,00,-TL. 

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

1 - Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 

ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 

d) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

e) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun) 

f) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

ğ) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması 

7 - Teklif mektuplarının en geç 16.10.2014 Perşembe günü saat 11:00' a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 

saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 

alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Sıra 

No 
İlçe/Mahalle 

Ada/ 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

(m2) 
İmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1 
Başiskele/Karşıyaka 

(Yeniköy) 
484/1 20.000 m2 

Konut Dışı 

Kentsel 

Çalışma Alanı 

12.000.000,00 360.000,00 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 8909/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLERE AİT ATIK TOPLAMA 

MERKEZLERİNDE BİRİKEN 1. KATEGORİ ATIK MADENİ YAĞ (YILLIK TAHMİNİ 

1.000 TON) 3212 SAYILI KANUN ESASLARI DAHİLİNDE MÜBADELE EDİLECEKTİR 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından: 

1 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birliklerde oluşan atık yağ kapsamında 1’inci 

kategori yağların 3212 Sayılı Kanun kapsamında taslak protokol ekinde belirtilen iş makineleri ve 

taktik araçlar ile mübadele edilmesi maksadıyla, 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10:00’da 

Dz.K.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığında (Bakanlıklar/ANKARA) yapılacak pazarlık usulü 

(açık eksiltme) sonucunda, değerlendirme kurulunca teklifi layık bulunan istekli/firma ile 

Komutanlığımız (idare) arasında protokol imzalanacaktır. 

2 - Yapılacak olan pazarlık, 2886 sayılı İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

hükümlerine tabi olmadığından idare protokolü yapıp yapmamakta serbesttir. 

3 - Mübadele dokümanı Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firma olunduğunun 

belgelenmesi kaydıyla, Dz.K.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden ücretsiz olarak temin 

edilebilir, mübadele şartları http://www.ekm.tsk.tr. İnternet adresinden (Dz.K.K. Yurtiçi İhaleler- 

İhaleler- Yapılacak İhaleler -Ankara Dz.K.K. İhale Kom. Bşk.lığı) görülebilir. Mübadele 

dokümanı lisanslı olmayan firmalara verilmeyecektir. 

4 - Pazarlığa katılacak istekli/firmalardan, aşağıdaki belgelerin aslı veya 2014 yılında 

noter tarafından aslına uygunluğu onaylanmış suretleri istenecektir. (Madde 4.f’de belirtilen belge 

hariç) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

a. Tebligat Adresi 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya 

sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya benzeri bir 

makamdan, mübadelenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

c. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

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

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

Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise vekaletname ve vekaleten iştirak 

edenin imza sirküleri, 

d. Son 6 (altı) ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi. 

Firma birden çok ortaklı ise her ortak için ayrı ayrı, vekil olarak ihaleye katılan kişi için de bu 

belge firma temsilcileri ile birlikte istenecektir. Adli Sicil Belgesinde, adli sicil kaydı bulunması 

halinde. “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giymemiş olmak” şartını taşıdığı belgelendirilecektir. 

e. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

f. Yürürlükteki Çevre Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında, “Atık Yağ Geri Kazanım” 

konulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasından alınmış elektronik imzalı (e- imza) 

“ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELSESİ”nin nüshasını tekliflerine ekleyecektir. 

(Bu belge için Madde 4’ de belirtilen noter onayı aranmayacaktır.) 

g. Dz.K.K.lığı Lojistik Başkanlığından alınacak “Dz.K.K.lığına geçmiş yıllardan 

taahhüdü ve borcu yoktur “ yazısı. 8905/1-1 
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KAZAN SİRKÜLASYON POMPASI (MOTORU İLE BİRLİKTE) SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A-a) Dosya No : 2014/63 

b) Niteliği, türü ve miktarı : KAZAN SİRKÜLASYON POMPASI (MOTORU 

İLE BİRLİKTE) ALIMI (1 ADET) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 30 (otuz) aydır. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 23/10/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

  Vakıfbank Afşin Şubesi 

  Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11- Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 8804/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen 

taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış 

” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir. 

 

İHALE KONUSU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

TANITIM 

DOKÜMANI VE 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİH 

VE SAATİ 

Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik 

Mahallesi, 1221 parselde kayıtlı 

36.844,00 m2 yüz ölçümlü 

taşınmaz. 

250.000.-TL 1.000.- TL 24.10.2014-14:00 

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 

hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 

Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 

yatırılarak ve “Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik Mahallesi, 1221 parsele ait İhale Şartnamesi 

Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak 

girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont 

karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir 

surette iade edilmez.  

4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce 

duyurulur. 

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir. 

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.  

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

 Tel : (312) 286 62 46 Faks: (312) 286 62 48 

 www.aduas.gov.tr 8862/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2,50.-TL ile en çok 119.473,85.-TL arasında değişen; 

15/10/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00,-TL en çok 

11.947,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (kamyon lastiği, Omurga masörü, Fotoğraf 

makinesi, Kol saati, Çakmak, Tomruk, Oyuncak, Taşıt Motoru, Piston kolu, Sigara sarma 

makinası, Kulaklık, Gözlük, Traş makinası, Filtreli Ağızlık, Kupa çekme cihazı, Ayçiçek 

Tohumu, Sigara kağıdı, Makaron, Sigara filtresi, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Box 

cihazı, MP3 çalar, Adaptör, İnce uzun ve kısa florasan ve Dolamit vb.) 110 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 

Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 16/10/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 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 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 8811/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 22 TL ile en çok 135.405 TL arasında değişen; 15.10.2014 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3 TL, en çok 13.541 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Palet, ahşap kapak, konteynır, makaron, kumaş, akaryakıt 

pompası, akaryakıt düzeneği, sinyal lambası, mazot filtresi, muhtelif oyun makinası, gözlük kılıfı, 

av tüfeği, tekne motoru, motosiklet alarmı, muhtelif eşyalar vb. 72 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.10.2014 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232) (463 90 53) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8820/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey 

caddesi, Ali Rıza Bey sokakta bulunan 418 ada 2 parsel nolu 3.918,00 m2’lik arsa ve üzerindeki 

lojmanların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK 

TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır. 

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış 

yapılacaktır. 

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl 

Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 

4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 

2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl 

Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 14/10/2014 Salı günü saat 14:00’da 

Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti 

aşağıda belirtilmiştir. 

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai 

saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

a - Gerçek Kişiler için : 

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

2 - İkametgah Belgesi, 

3 - Onaylı İmza sirküleri, 

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 

6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 

7 - İmzalanmış şartname. 

b -  Tüzel Kişiler için : 

1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri, 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 

yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 

6 - İmzalanmış şartname. 

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

11 - Son müracaat tarihi 14/10/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır. 

İlan olunur. 
 

İli İlçesi Mevki 
Toplam Muhammen 

Bedel (K.D.V. Hariç) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Kars Merkez 
Ortakapı Mahallesi, Faikbey 

Caddesi, Alirıza Bey Sokak 
8,201,678.50 TL 14/10/2014 14:00 

 8720/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait Sorgun İkikara Göleti Sahasında bulunan 67 adet 

parselde toplam 658.284,00 m2 alana sahip, aşağıda m2’si ve toplam ihale bedeli yazılı olan ve 

tapu kaydında tarla vasfında bulunan gayrimenkuller her bir parsele ayrı ayrı teklif alınmak 

suretiyle bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı 

Teklif Usulü” ile satılacaktır. 

2 - Söz konusu gayrimenkullerin m2 durumları, toplam ihale bedeli ile geçici teminat 

bedeli (Geçici Teminat bedeli toplam bedel üzerinden alınacağı için ayrı ayrı yazılmamıştır), ihale 

günü ve saati aşağıya çıkartılmıştır. 
 

S.

N. 
Mahalle/Köy 

Ada/ 

Pafta/ 

Parsel 

Yüzölçümü 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarihi ve Saati 

1 İKİKARA 544 3100,00 10.236,20  20.10.2014 / 10:30 

2 İKİKARA 565 10663,50 35.210,88  20.10.2014 / 10:30 

3 İKİKARA 605 12280,00 40.548,56  20.10.2014 / 10:30 

4 İKİKARA 367 1620,00 5.349,24  20.10.2014 / 10:30 

5 İKİKARA 368 12840,00 42.397,68  20.10.2014 / 10:30 

6 İKİKARA 366 1840,00 6.075,68  20.10.2014 / 10:30 

7 İKİKARA 363 5080,00 16.774,16  20.10.2014 / 10:30 

8 İKİKARA 362 4420,00 14.594,84  20.10.2014 / 10:30 

9 İKİKARA 609 15500,00 51.181,00  20.10.2014 / 10:30 

10 İKİKARA 611 5480,00 18.094,96  20.10.2014 / 10:30 

11 İKİKARA 545 3800,00 12.547,60  20.10.2014 / 10:30 

12 İKİKARA 546 5160,00 17.038,32  20.10.2014 / 10:30 

13 İKİKARA 548 1680,00 5.547,36  20.10.2014 / 10:30 

14 İKİKARA 361 20660,00 68.219,32  20.10.2014 / 10:30 

15 İKİKARA 360 13020,00 42.992,04  20.10.2014 / 10:30 

16 İKİKARA 724 4016,00 13.260,83  20.10.2014 / 10:30 

17 ÇATMASÖĞÜT 37 28060,00 107.619,45  20.10.2014 / 10:30 

18 ÇATMASÖĞÜT 35 19100,00 73.254,87  20.10.2014 / 10:30 

19 ÇATMASÖĞÜT 33 14020,00 53.771,37  20.10.2014 / 10:30 

20 ÇATMASÖĞÜT 34 19820,00 76.016,31  20.10.2014 / 10:30 

21 ÇATMASÖĞÜT 32 7740,00 29.685,48  20.10.2014 / 10:30 

22 ÇATMASÖĞÜT 31 8000,00 30.682,67  20.10.2014 / 10:30 

23 ÇATMASÖĞÜT 30 17920,00 68.729,17  20.10.2014 / 10:30 

24 ÇATMASÖĞÜT 17 10940,00 41.958,55  20.10.2014 / 10:30 

25 ÇATMASÖĞÜT 9 8460,00 32.446,92  20.10.2014 / 10:30 

26 ÇATMASÖĞÜT 8 15360,00 58.910,72  20.10.2014 / 10:30 

27 ÇATMASÖĞÜT 7 24680,00 94.656,03  20.10.2014 / 10:30 

28 ÇATMASÖĞÜT 6 11540,00 44.259,75  20.10.2014 / 10:30 

29 ÇATMASÖĞÜT 2 1160,00 4.448,99  20.10.2014 / 10:30 

30 ÇATMASÖĞÜT 5 15520,00 59.524,37  20.10.2014 / 10:30 

31 ÇATMASÖĞÜT 920 7904,00 30.314,47  20.10.2014 / 10:30 

32 ÇATMASÖĞÜT 895 10736,00 41.176,14  20.10.2014 / 10:30 
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S.

N. 
Mahalle/Köy 

Ada/ 

Pafta/ 

Parsel 

Yüzölçümü 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarihi ve Saati 

33 ÇATMASÖĞÜT 924 8688,00 33.321,38  20.10.2014 / 10:30 

34 ÇATMASÖĞÜT 926 2528,00 9.695,72  20.10.2014 / 10:30 

35 ÇATMASÖĞÜT 928 1072,00 4.111,48  20.10.2014 / 10:30 

36 ÇATMASÖĞÜT 930 2464,00 9.450,26  20.10.2014 / 10:30 

37 ÇATMASÖĞÜT 932 3200,00 12.273,07  20.10.2014 / 10:30 

38 ÇATMASÖĞÜT 10 44760,00 171.669,52  20.10.2014 / 10:30 

39 İKİKARA 543 1230,00 4.471,46  20.10.2014 / 10:30 

40 İKİKARA 542 1950,00 7.088,90  20.10.2014 /10:30 

41 İKİKARA 603 3640,00 13.232,61  20.10.2014 / 10:30 

42 İKİKARA 355 25510,00 92.737,35  20.10.2014 / 10:30 

43 İKİKARA 357 1470,00 4.853,94  20.10.2014 / 10:30 

44 İKİKARA 356 1750,00 5.778,50  20.10.2014 / 10:30 

45 İKİKARA 607 9520,00 31.435,04  20.10.2014 / 10:30 

46 İKİKARA 720 2600,00 8.585,20  20.10.2014 / 10:30 

47 İKİKARA 722 9560,00 31.567,12  20.10.2014 / 10:30 

48 YENİDOĞAN 83-6 31420,00 120.506,17  20.10.2014 / 10:30 

49 YENİDOĞAN 83-75 2425,00 9.300,68  20.10.2014 / 10:30 

50 YENİDOĞAN 83-71 2875,00 11.026,58  20.10.2014 / 10:30 

51 YENİDOĞAN 83-73 2900,00 11.122,47  20.10.2014 / 10:30 

52 YENİDOĞAN 83-63 5675,00 21.765,52  20.10.2014 / 10:30 

53 YENİDOĞAN 83/4 1228,00 4.709,79  20.10.2014 / 10:30 

54 YENİDOĞAN 83-3 6935,00 26.598,04  20.10.2014 / 10:30 

55 YENİDOĞAN 82-47 20275,00 77.761,38  20.10.2014 / 10:30 

56 YENİDOĞAN 83-65 23800,00 91.280,93  20.10.2014 / 10:30 

57 İKİKARA 24-369 8770,00 28.958,54  20.10.2014 / 10:30 

58 İKİKARA 364 7550,00 28.956,77  20.10.2014 / 10:30 

59 ÇATMASÖĞÜT 4 9720,00 37.279,44  20.10.2014 / 10:30 

60 ÇATMASÖĞÜT 25 11720,00 44.950,11  20.10.2014 / 10:30 

61 ÇATMASÖĞÜT 27 15760,00 60.444,85  20.10.2014 / 10:30 

62 ÇATMASÖĞÜT 28 8320,00 31.909,97  20.10.2014 / 10:30 

63 ÇATMASÖĞÜT 29 9180,00 35.208,36  20.10.2014 / 10:30 

64 ÇATMASÖĞÜT 38 4940,00 18.946,55  20.10.2014 / 10:30 

65 YENİDOĞAN 83/13 10811,00 41.463,79  20.10.2014 / 10:30 

66 ÇATMASÖĞÜT 992 10298,21 39.497,07  20.10.2014 / 10:30 

67 ÇATMASÖĞÜT 993 1621,19 6.217,80  20.10.2014 / 10:30 

 

67 AYRI PARSEL TOPLAM 2.435.700,29 TL 73.072,00 TL 20.10.2014 / 10:30 

GÖLET MALİYET BEDELİ 3.700.000,00 TL 111.000,00 TL 20.10.2014 / 10:30 

TOPLAM 6.135.700,29 TL 184.072,00 TL  

 

3 - Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl 

Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 
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İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER 

a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak); 

- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini 

belirtir yazılı beyanı, 

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi. 

- Noter Tasdikli imza sirküsü 

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt 

Belgesi (2014 yılı içerisinde alınmış olacaktır.) 

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi, 

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi, 

- İmza sirküleri, 

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,  

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot 

ortağın adı, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin 

beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) 

fıkrasında istenilen belgeler, 

d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı 

TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak 

olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu (Geçici 

teminatlar parsellerin ve gölet sahasının tamamı için ilanda belirtildiği şekilde toplam geçici 

teminat olarak verilecektir.) 

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

f) Şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz 

g) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi ekinde olan ve her bir parsel için teklif tutarının 

yazıldığı teklif mektubu 

h) Satılacak gayrimenkullere ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle 

satın almak istediğine ilişkin taahhütname (İdareden alınacaktır). 

4 - Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak 

İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taşınmazların ihalesine katılmak isteyenler; 

a) İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, 

soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmazın adını 

yazacaktır. 

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra 

imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve 

ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF 

MEKTUBUDUR” ibaresi yazılarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine 

koyarak 20/10/2014 Pazartesi günü, ihale saatine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi 

Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını 

imzalayacak veya kaşeleyecektir. 

6- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 8473/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Laboratuvar Cihazı Alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f Maddesine ilişkin 

30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 2003/6554 

sayılı kararın eki olan “Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların” 19. maddesine 

göre Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/126228 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü- Karaağaç Kampüsü 

Merkez/IĞDIR 

b) Telefon ve faks numarası : (0476) 2261314 / 1056, 3101, 1650, 

  (telefon) (0476) 2278489 (faks) 

c) Elektronik posta adresi : gen.sek@igdir.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.igdir.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktar : Laboratuvar Cihazı Alımı/Mal Alım (İçeriği ekli 

listededir.) 

b) Teslim yerleri : Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü-Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 gündür. 

3 - Ön yeterlik başvurusunun;  

a) Yapılacağı yer : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü- Karaağaç Kampüsü 

Merkez/IĞDIR 

b) Son Başvuru Tarihi : 27.10.2014 - Saat: 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 

4.1. Ön yeterliliğe başvuru şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Ön Yeterlik Dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu 

4.1.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ve diğer belgeler 

4.1.4.1. Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit 

etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve benzeri tanıtım 

materyalleri ön yeterlik başvuru dosyasında ibraz edilecektir.  

4.1.4.2. Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan 

teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları da ibraz etmek zorundadır.  

4.1.4.3. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir. 

4.1.5. Vekâleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe 

başvurmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.  

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu ve özel 

sektörde yapmış olduğu işlerin sözleşme bedelinin en az %70 ‘i oranında gerçekleştirdiği veya % 

50 oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 

deneyimini gösteren belgeler 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya isteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, 

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen kapasite rapor, 

c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen 

imalat yeterlilik belgesi 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

4.3.3.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Özel veya kamu işletmeleriyle yapılan laboratuvar ve tıbbi cihaz satışları benzer iş 

kabul edilecektir. 

5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
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6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlilik ve ihale dokümanları Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet 

sitesinde, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Genel Sekreterlik Mali İşler Merkez/ IĞDIR 

adresinde ve Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Karaağaç Kampüsü Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü Merkez/IĞDIR adresinde görülebilir ve ön yeterlilik ile ihale doküman bedelinin Iğdır 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR97 0001 2009 6790 0007 0000 

15 no’lu Halk Bankası Iğdır Şubesi IBAN hesabına 75,00 TL. yatırılarak, ibraz edilen makbuz 

karşılığı yine aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlilik 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 

27.10.2014 tarihinde, saat 10.00’e kadar Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Karaağaç Kampüsü Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü Merkez/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

 

Ek: - İhale Malzeme Listesi 

 

Sıra No Mal/Hizmetin Adı - Özelliği Ölçü / Birim Miktarı 

1 ICP - MS  Adet 1 

2 MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ  Adet 1 

3 HPLC DAD – FLD  Adet 1 

4 HPLC DAD – RID  Adet 1 

5 SAF SU CİHAZI  Adet 1 

6 DİKEY TİP - 86 DERİN DONDURUCU  Adet 1 

7 VAKUMLU ETÜV  Adet 1 

8 ANALİTİK TERZİ  Adet 1 

9 ELEKTRONİK TERAZİ  Adet 1 

10 ÇALKALAMALI SU BANYOSU  Adet 1 

11 ÇEKER OCAK  Adet 2 

12 PLAZMA DERİN DONDURUCU  Adet 1 

13 KİMYASAL DOLAP  Adet 4 

14 BOY DUŞU  Adet 4 

15 GÖZ DUŞU  Adet 8 

16 BALON ISITICI 3’LÜ  Adet 1 

17 BALON ISITICI 6’Lİ  Adet 1 

18 5’Lİ BİYOLOJİK SET  Adet 1 

19 FT-IR  Adet 1 

20 AAS  Adet 1 

21 İYON KROMATOGRAFİSİ  Adet 1 

 8896/1-1 
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A2 SATIR TARAYICI VE İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı A2 satır tarayıcı ve iş istasyonu alımı, kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (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 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, 14/10/2014 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 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. 

 8858/1-1 
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1 ADET MANYETİK REZONANS (MR) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 adet Manyetik Rezonans (MR) 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. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. 

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

ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 140,-TL 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. İC 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, 27/10/2014 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma 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 Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça 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 olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 8860/1-1 
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259 KALEM ÖZEL EĞİTİM GERECİ VE FİZİK TEDAVİ  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce; T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Pursaklar 

Kaymakamlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü) ihtiyacı 259 

kalem özel eğitim gereci ve fizik tedavi malzemesi ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnameler ile Ofisimiz tip ticari şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları 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. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, aşağıdaki tabloda belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

 

MALZEMENİN CİNSİ İHALE EVRAK BEDELİ 

194 kalem Özel Eğitim Gereci 100.-TL 

65 kalem Fizik Tedavi Malzemesi 100.-TL 

 

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 ve CD, 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 ve var ise teknik özellikler listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 14.10.2014 Salı günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 

No’lu Satınalma 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 özellikler listesine de 

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

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik özellikler listesine 

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) İhalenin tamamına teklif verilebileceği gibi, “194 kalem özel eğitim gereci” ve “65 

kalem fizik tedavi malzemesi” olmak üzere gruplardan herhangi birinin tamamına olmak üzere 

kısmi teklif de verilebilecektir. Ürünlerin tamamına teklif verilmesi halinde, yukarıda belirtilen 

her iki grup için de teklif edilen fiyatların toplamları ayrıca belirtilecektir. Teklif edilen ürünlerin 

marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda 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. 8861/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KONFEKSİYON MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 8 

Kalem Konfeksiyon Makinasının teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Cinsi 
İhale Evrak 

Bedeli 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

Reçme Makinası,Mini Burunlu 1. Kısım MUAF 15/10/2014 

İlik Çama Makinası,Gözlü 2. Kısım 50,00.-TL 15/10/2014 

Düğme Dikme Makinası 3. Kısım 70,00-TL 15/10/2014 

5 İplik Overlok Makinası 4. Kısım 70,00.-TL 15/10/2014 

Çift İğne Makinası 5. Kısım 50,00.-TL 15/10/2014 

Düz Dikişi Makinası, İplik 

Kesmeli 
6. Kısım 100,00.-TL 15/10/2014 

Düz Dikişi Makinası, Bıçaklı 7. Kısım 70,00.-TL 15/10/2014 

Kuşgözü Makinası 8. Kısım 70,00.-TL 15/10/2014 

 
TAMAMI 

İÇİN 
130,00.-TL 15/10/2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak 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. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

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 şartnamelerine Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/10/2014 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, kuruluşça hazırlanan teknik 
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şartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

kısmın tamamı için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 8859/1-1 

—— • —— 
16 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Arap elit tay açık arttırma usulü ile tek tek 

satılacaktır. 

2 - İhale, 28.10.2014 Salı günü saat 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA 

Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve 

işletmemizde görülebilir. 

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g 

maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 

esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 8825/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 46,00 TL. ile en çok 375.377,77 TL. arasında değişen; 

15/10/2014 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en 

çok 37.538,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 

parçası, petrol yağları, muhtelif elektronik aksam, v.s 36 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze 

Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale 

salonunda 16/10/2014 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) (262) (646 24 95) 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 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8839/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartı belirtilen, Enstitümüz Mühendislik 

Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama 

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

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 

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

1 - İstenen Belgeler: 

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

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

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

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

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

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

Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

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

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

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

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

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

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

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

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

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

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi 
Anabilim 

Dalı 
Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Ulaştırma geotekniği, batırma 

tünel tasarımı, hızlı tren dolgusu, 

şev stabilitesi ve doymamış 

zeminlerin hidrolik özellikleri 

üzerine çalışmaları ve 

uluslararası yayınları olmak. 

 8824/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Gaziantep Körler Vakfı Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/05/2014 Tarihinde 

Kesinleşen, 10/04/2014 Tarih Ve E: 2013/323, K: 2014/220 Sayılı Kararı Gereği Dağılmıştır.  

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi Gereğince İlan olunur. 8852/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Berat ALBAYRAK, Ömer Faruk KALYONCU, Serhat ALBAYRAK.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/09/2014 tarihinde kesinleşen 

12/08/2014 tarih, E:2014/317, K:2014/313 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Türk 

toplumunun kültürel, bilimsel, manevi ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve 

yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi 

içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8879/1-1 

————— 
Adnan Menderes Anadolu Lisesi Vakfı, Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11/04/2014 tarihinde kesinleşen, 14/02/2013 tarihli ve E: 2012/458, K: 2013/63 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8880/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Erol Yaşar Bilim ve Eğitim Vakfı (EREV) 

VAKFEDENLER: Behçet Yaşar, Levent Yaşar, Canan Yaşar, Bahar Yaşar, Büşra Yaşar, 

Aslı Tavsatmaz 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/09/2014 tarihinde tavzih edilen 

07/04/2014 tarih ve E.2013/989, K.2014/140 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülke içerisinde bilimi ve eğitimi geliştirmeye katkı sağlamak, beden, 

zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere, 

hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik 

ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı, verimli bilgiyi 

kullanabilen kişiler yetiştirmek; bireylerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek, başkalarıyla birlikte 

iş görmek gerekli bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak suretiyle hayata 

hazırlamak; çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 

kazandırmak ve bireylerin kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 

bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Behçet Yaşar, Levent Yaşar, Canan Yaşar 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8881/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Sistem İleri Teknolojiler Araştırma Vakfı (kısa adı SİTAV Vakfı). 

VAKFEDENLER: Resul Doğan, Hakan Güllü, Yusuf Sevindi. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : Ankara. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2014 tarih, E:2014/452, K:2014/427 sayılı 

kararı. 
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VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla genel, özel ve katma 

bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerini ifa etmek, eğitim, 

sağlık, araştırma kurum ve kuruluşlarına her türlü yardımda bulunmak; yüksek öğretim, mesleki 

eğitim ve yetişkinlerin eğitimi alanlarında Türk toplumunun kültürel, zihinsel, bilimsel, sosyal ve 

sportif açıdan gelişmesine hizmet etmek. Her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme konularında 

çalışmalar yapmak, imkanlar hazırlamak, hazır imkanları kullanıma sunmak, proje hazırlamak, 

projelerini hayata geçirmek için her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL. 

YÖNETİM KURULU: Yusuf Sevindi, İbrahim Sezgin, Murat Kaymak. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Türk Mehmetçik 

Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8882/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: İmaret Eğitim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Şemseddin MATUR 

VAKFIN İKAMETGAHI: KARAMAN 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU : Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2014 tarihli tashih şerhli, 07/07/2014 

tarihli ve E: 2014/417, K: 2014/458 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim, kültürel, bilimsel, sağlık, çevre, spor, turizm ve 

sosyal alanlarda, verimli, etkin ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak, Türk Milletinin 

milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen eğitimli, kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şemseddin MATUR 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8883/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Türkiye Çin Dostluk Vakfı 

VAKFEDENLER: Hasan ÇAPAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarih ve E.2014/279, K.2014/411 

sayılı karar. 

VAKFIN AMACI:  Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sosyal, kültürel, eğitim, 

sağlık, teknik, turizm, spor, ekonomik ve benzeri alanlarda dostluk ve işbirliğini tesis etmek, bu 

alanlardaki dostluk işbirliğinin verimli ve yüksek düzeyde gelişimine katkıda bulunmak, 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit 

YÖNETİM KURULU: Hasan ÇAPAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonunda 

arta kalan malvarlığı mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir 

başka vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8884/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini,  

2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya 

yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın 

dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik 

belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi 

(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında 

Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel 

Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna 

özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular 

kabul edilmeyecektir. 
 

İLGİLİ BİRİM 
PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT 

AÇIKLAMA 
Adet Derece Adet Derece Adet Derece 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
      

 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Anabilim 

Dalı 

    2 2 

 

Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 
      

 

Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği Anabilim 

Dalı 

1 1   1 3 

 

TİP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
      

 

Kardiyoloji Anabilim 

Dalı 
1 1     
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İLGİLİ BİRİM 
PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT 

AÇIKLAMA 
Adet Derece Adet Derece Adet Derece 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü 
      

 

Görsel İletişim Tasarımı 

Anasanat Dalı 
1 1     

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü 
      

 

İslam Hukuku Anabilim 

Dalı 
  2 1   

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Matematik Bölümü        

Uygulamalı Matematik 

Anabilim Dalı 
  1 1   

 

 8744/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

2823 Sokak No: 13 1. Sanayi Sitesi Konak/İzmir adresinde faaliyet gösteren ve İzmir 

Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez- 90002 sicil numarasına kayıtlı Doğukan Turizm 

Taşımacılık Tekstil Reklam Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket hisselerinin 

yarısından fazlasına sahip ortağı Ayşe Ufuk TURAN (T.C. Kimlik No: 57784600704) hakkında 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi gereğince verilen ve 16/08/2014 tarih ve 29090 

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi, Kamu İhale Kurulu'nun 03.09.2014 tarih 

ve 2014/UH.III-2992 sayılı kararı gereğince DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce düzeltici işlem tesis 

edilmesi üzerine Bakanlık Makamı'nın 25.09.2014 tarih ve 659-7324 sayılı Olur'u ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

İlan olunur. 8845/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Artvin İli, Şavşat İlçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti. de 

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Feyyaz VANLI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış 

olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 06.08.2014 tarih ve E.2013/761 sayılı kararı ile 

“yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından 

yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 04.09.2014 tarihli ve 2014/5754 

Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin “yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Feyyaz VANLI (Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.09.2014 tarih ve 26274 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8906/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/27 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8864/1-1 

————— 

İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2003/2832 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8865/1-1 

————— 

Bursa 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8866/1-1 

————— 

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2007/13690 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8867/1-1 

————— 

Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/662 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8870/1-1 

—— • —— 

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen 

Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen 

yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Başvuracak Adaylardan; 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını 

belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı 

örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı 

Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına; 

Teslim edeceklerdir. 
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Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun 

olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Duyurulur. 

 

Birimi 
Anabilim 

Dalı/Proğramı 
Ünvanı Derece Adedi Açıklamalar 

Aydın İktisat 

Fakültesi 
Ekonometri Doçent 1 1 

Yabancı Doğrudan Yatırımları 

İle İlgili Yayınları Olmak. 

Makroekonomi alanında Doçent 

Unvanı Almış Olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Meyve 

Yetiştirme ve 

Islahı 

Doçent 1 1 
Subtropik İklim Meyveleri 

Konusunda Çalışmış Olmak. 

Ziraat 

Fakültesi  

Çayır Mera ve 

Yem Bitkileri 
Doçent 1 1 

Mera Islahı ve Yem Bitkileri 

Islahı Konularında Çalışmaları 

Olmak. 

 8851/1-1 

—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim 

üyeleri alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Alanı 
Öğretim 

Üyesi 

Kadro 

Adedi 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri  
İşletme 

Postmodernite ve Pazarlama Stratejileri 

ve Nitel Araştırma Metodları  
Profesör 1 

Hukuk Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Not: Hukuk bölümü için ÜDS-YDS Almanca Sınavından 80 veya eşdeğerliği 

Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan 

almış olmaları istenmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: info_hukuk@sehir.edu.tr  

info_isletme@sehir.edu.tr 8855/1-1 

—— • —— 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

02.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de çıkmış olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 

alım ilanında Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent (Türkçe) ilan koşulu yanlış çıkmış 

olup doğrusu “Tıbbi Biyoloji doktorası olmak”tır. Ayrıca aynı ilanda Tarih Doçent kadrosu sayısı 

“2” olarak çıkmış olup doğrusu “1” adettir. 8908/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/86119 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Adana/Yüreğir 

Adresi Mustafa Kemal Paşa Bul. No:8 Tel-Faks 322 3441912 / 322 3441912 

Posta Kodu 01230 E-Mail asmsatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 
MD Grup İnşaat Mekanik Elektrik 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Mahmut Düzcan                           

(TC No: 54352633102) 

Adresi 
Yıldız Mah. R Tagore Cad. (4. Cad.) 

No: 17/7 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Seğmenler Vergi Dairesi – Vergi No: 

6130599939 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
221446  

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 (  ) 

 8907/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/74964 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gelir İdaresi Başkanlığı/ İstanbul 

Vergi Dairesi Başkanlığı/Destek 

Hizmetleri Grup Müdürlüğü/İdari 

ve Mali İşler Müdürlüğü 

İl/İlçe İstanbul 

Adresi 

Akşemsettin Mah. Adnan 

Menderes Bulvarı No: 56 

Fatih/İSTANBUL  

Tel-Faks 
Tel  : 0 (212) 453 88 53  

Faks: 0 (212) 523 60 49 

Posta Kodu --- E-Mail idarivemaliisler@ivdb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Keskin İnşaat-Bahattin KESKİN 
Tasfiye Halinde Akhat İnşat Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi 

Adresi 

Esenşehir Mah.Kürkçüler 

Cad.Eryılmaz Sk.Can İş Mrk. No: 

1/4 Ümraniye/İSTANBUL 

Tekstilkent Ticaret Merkezi Turgut 

Reis Mah. B-4 Blok No: 76 

Esenler/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. 35420351418 --- 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 0250416787 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 644221 635120/0 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8853/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/70193 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM 

ORTAKLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 

Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde 

No: 86 06100 Çankaya – Ankara / 

TÜRKİYE 

Tel-Faks 3122072000-3122869000 

Posta Kodu 6100 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Bayramoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
Bilal BAYRAMOĞLU 

Adresi 
Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı 

Yaşar İşhanı No:1 Şanlıurfa 

Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı 

Yaşar İşhanı No:1 Şanlıurfa 

T.C. Kimlik No.  30035416866 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1580047105  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ŞANLIURFA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

                                 

                     

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8849/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 97323 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BALIKESİR İNŞAAT EMLAK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe BALIKESİR / Merkez 

Adresi 
Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. 

No: 90  
Tel-Faks 266 239 41 44 – 266 245 62 11 

Posta Kodu 10040 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

DURULİNE MÜHENDİSLİK 

İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
Büklüm Sok. No:23/12  Kavaklıdere 

Çankaya  / ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6010015252 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 55178 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X)  

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8869/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 97323 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BALIKESİR İNŞAAT EMLAK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe BALIKESİR / Merkez 

Adresi 
 Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. 

No: 90  
Tel-Faks 266 239 41 44 – 266 245 62 11 

Posta Kodu 10040 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı Ahmet Süleyman ÜNSAL - 

Adresi 
Büklüm Sok. No:23/12  Kavaklıdere 

Çankaya  / ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 26603341814 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

-  - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X)  

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8869/2/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Ertuğrul Mah. Cumhuriyet 

Meydanı No:1 Tekirdağ 
Tel-Faks 0282 261 20 32 

Posta Kodu  E-Mail tekirdağ@gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı İsmet Teberoğlu İbrahim Cenk Serim 

Adresi 

100. Yıl Mah. Denizkent Sok. 

Denizkent Sitesi B Blok 2-2/10 

Süleymanpaşa-Tekirdağ 

Ertuğrul Mah. Orduevi Cad. Güven 

Apt. 4/5 Süleymanpaşa – Tekirdağ 

T.C. Kimlik No. T.C. 27808882294 T.C. 27556890664 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8863/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/125464 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karayolları Genel Müdürlüğü/ 9. 

Bölge (DİYARBAKIR) Müdürlüğü 
İl/İlçe Diyarbakır/Yenişehir 

Adresi Büyükalp Caddesi  Tel-Faks 0412 228 80 50-0412 224 50 68 

Posta Kodu 21100 E-Mail bol9@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Bilen Harita İmar İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Yusuf Bilen 

Adresi 

Yenişehir Mah. İnaloğlu Cad. A 

Blok Zemin Kat Funda Apt. No:3 

Yenişehir/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No.  60181203416 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1710036183  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12686  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8875/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/25824 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumları / 

Kocaeli Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kocaeli Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Üçtepeler/Merkez/Kocaeli 

Adresi 

Eski İstanbul Yolu 15. Km. Prof. 

Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı 

Umuttepe Yerleşkesi 

Tel-Faks 0262 303 82 94-0262 303 80 34 

Posta Kodu 41380 E-Mail hastane@kocaeli.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Gançkar Tekstil Nak. Gıda ve Hiz. 

Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
Eşref Genç 

Adresi 
Bahçeli Evler Mah. Mimarsinan 

Cad. No.8 Kovancılar Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.  25855648306 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3930584636  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 014003  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X)  

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26/08/2014-104 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26/08/2014-1628  Kocaeli 

 

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesinde, şahıs mülkiyetindeki 

11 Pafta 337 parselde yer alan taşınmazla ilgili, sit alanı ilan edilmesi talebine ilişkin, Kocaeli İ1 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.05.2014 tarih ve 1296 sayılı yazısı, Kocaeli Müze 

Müdürlüğünün 05.08.2014 tarihli raporu ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesinde, şahıs mülkiyetindeki 

11 Pafta 337 parselde yer alan taşınmazın bulunduğu alanın, raportör raporu doğrultusunda 

önerilen parsel sınırları dikkate alınarak, III. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilmesine, geçici 

dönem yapılaşma koşullarının 658 sayılı ilke kararının III. Maddesine göre belirlenmesine ve 

alana ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi. 

 8814/1-1 

————— 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 13/11/2013-78 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13/11/2013-1264 Kocaeli 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde, II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalan, 180 ada-4 parsel, 1533 ada-3 parsel, 1541 ada-1 parsellerde gerçekleştirilen 

sondaj kazılarına ilişkin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.09.2013 tarih ve 1232 

sayılı, 17.09.2013 tarih ve 847 sayılı yazısı, 17.09.2013 tarih ve 848 sayılı yazıları, Kurulumuz'un 

15.05.2013 tarih ve 1004 sayılı kararı ile 23.10.2013 tarih ve 1230 sayılı kararı ve raportör raporu 

okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde, II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalan, 180 ada-4 parsel, 1533 ada-3 parsel, 1541 ada-1 parsellerde gerçekleştirilen 

sondaj kazıları ve raportör raporu neticesinde buluntular ve alanın arkeolojik potansiyeli dikkate 

alınarak Kurulumuz'un 15.05.2013 tarih ve 1004 sayılı kararı ve 23.10.2013 tarih ve 1230 sayılı 

kararı gereği söz konusu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik sit 

alanı ilan edilmesine, III. Derece Arkeolojik sit alanında yürürlükte bulunan mevcut 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı yapılaşma koşullarının koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya 

kadar geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine ve karar eki haritada belirtilen sit 

sınırlarında 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 13/11/2013-78 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13/11/2013-1265  Kocaeli 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan, şahıs mülkiyetindeki, tescilli, sit dışı, 3 pafta, 

3315 parselde yer alan kilise ve yakın çevresine ilişkin 11.11.2013 tarihli raportör raporu okundu, 

ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan, şahıs mülkiyetindeki, tescilli, sit dışı, 3 pafta, 

3315 parselde yer alan kilise alanının, 28.11.1988 tarihli raporda belirtilen ve kilise alanının 

yakınında yer alan 36 parselde 1988 yılında gerçekleştirilen sondaj kazıları neticesinde ortaya 

çıkan ve İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınan 20 adet yazıt ve mimari parça ile duvar 

kalıntılarının bulunduğu alanın, 39 parselin kuzey ucunda yer alan ve Kurulumuz'un 18.07.2013 

tarih ve 497 sayılı kararı ile tescil edilen duvar kalıntılarının bulunduğu alanın ve aynı alanda 

denizin iç kısmında bulunduğu belirtilen antik liman kalıntısının bulunduğu alanın ve Kurul 

raportörlerinin yaptığı yerinde incelemeler sonucunda yüzeyde tespit ettikleri pişmiş toprak, tuğla 

yoğunluğu bulunan alanın bütüncül değerlendirilerek karar eki haritada olduğu şekliyle I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, KTVKYK'nın 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

uygulamaların yapılabileceğine, bununla birlikte Kara Kilise koruma alanında kalan binalara ait 

ruhsat belgelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 05/08/2014-102 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05/08/2014-1591 Kocaeli 

Kocaeli İli, Merkez İlçe, Topçular Mahallesi, 20N4A Pafta, maliki olmayan 4189 Ada, 1 

Parsel ve şahıs mülkiyetindeki 2, 3, 4 ve 5 Nolu Parsellerde yer alan, Kocaeli KTVKBK'nun 

24.06.2008 tarih ve 452 sayılı kararı ile II. Derece arkeolojik Sit alanı ilan edilen, KTVKYK'nun 

16.01.2009 tarih ve 748 sayılı kararı ile ilgili karara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından 

yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda, bu alanda Müze uzmanları denetiminde yürütülecek 

bilimsel çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca yeniden 

değerlendirilmesine karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 17.02.2009 tarih ve 778 sayılı kararı ile, 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 4189 Ada, 1 Parsel ile 4075 Ada, 2, 3, 4, 5 

Parsellerde Koruma amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar, KTVKYK'nun 658 sayılı îlke Kararı 

olan"Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan" çerçevesinde uygulama yapılmasına karar 

verilen taşınmazların sit durunumun yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin, Kocaeli İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 1824 sayılı yazısı, alanda yapılan sondaj 

çalışmasına ilişkin Kocaeli Müze Müdürlüğünün 27.06.2014 tarihli raporu ve raportör raporu 

okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, Merkez İlçe, Topçular Mahallesi, 20N4A Pafta, maliki olmayan 4189 Ada, 1 

Parsel ve şahıs mülkiyetindeki 2, 3, 4 ve 5 Nolu Parsellerde yer alan, Kocaeli KTVKBK'nun 

24.06.2008 tarih ve 452 sayılı kararı ile II. Derece arkeolojik Sit alanı ilan edilen, KTVKYK'nun 

16.01.2009 tarih ve 748 sayılı kararı ile ilgili karara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından 

yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda, bu alanda Müze uzmanları denetiminde yürütülecek 

bilimsel çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca yeniden 

değerlendirilmesine karar verilen, Kocaeli KTVKBK'nun 17.02.2009 tarih ve 778 sayılı kararı ile, 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 4189 Ada, 1 Parsel ile 4075 Ada, 2, 3, 4, 5 

Parsellerde Koruma amaçlı İmar Planı tamamlanana kadar, KTVKYK'nun 658 sayılı İlke Kararı 

olan"Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan" çerçevesinde uygulama yapılmasına karar 

verilen taşınmazların sit durumunun yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin, Kocaeli Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj kazılarında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir 

kültür varlığı buluntusuna ya da kalıntısına rastlanılmadığı anlaşıldığından, II. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı ilan edilen taşınmazlarda, sit derecesinin değiştirilerek III. Derece Arkeolojik Sit alanına 

dönüştürülmesine, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde inşaat izni verilebileceğine, mülkiyet 

sahiplerince yapılmak istenen inşaatların temel atma çalışmalarının, parsellerin tamamına 

yayılarak gerçekleştirilmesi olası herhangi bir buluntu kaybını engelleyeceğinden Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, geçici dönem yapılaşma koşullarının 658 sayılı ilke 

kararının III. Maddesindeki şekliyle belirlenmesine karar verildi. 8817/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26/08/2014-104 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26/08/2014-1625  Kocaeli 

 Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kerpe Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 1190 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 

bulunan Miço Koyu mevkiinde bulunan ormanlık alanın sit derecesinin irdelenmesi ve kiralama 

talep edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/08/2014 

tarih ve 124520 sayılı yazısı ve ekleri raportör raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kerpe Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 1190 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 

bulunan Miço Koyu mevkiinde bulunan ormanlık alanın karar eki haritada belirlenen koordinatlar 

doğrultusunda sahil kısmının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesine, diğer kısmının ise 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kalmasına ayrıca III. Derece Arkeolojik Sit Alanında 

kiralama talebinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.00/227 

Toplantı Tarihi ve No : 29.08.2014-92 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.08.2014-1938 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Merkez, İnli Köyünde 1.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında 

yer alan 101 ada, 150 parselin sit alanından çıkarılması istemine ilişkin; Latife ÖZGÜR’ün 

18.04.2014 tarihli dilekçesi ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

alanın sit niteliğine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ayrıntılı rapor 

hazırlanmasının istendiği 21.06.2014 tarih ve 1834 sayılı kararı, bu karar gereği hazırlanan ve sit 

derecesinin değiştirilmesi önerisinin yer aldığı 17.07.2014 tarihli rapor ve eklerinin iletildiği 

Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.07.2014 tarih ve 70728218.169/2168 

sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.08.2014 tarih ve 3334 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Kütahya İli, Merkez, İnli Köyü’nde bulunan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 28.10.1989 tarih ve 792 sayılı kararı ile tescil edilen; aynı kurulun 27.01.1995 tarih 

ve 3996 sayılı kararı ile sit derecesi I.(Birinci) Derece Doğal ve Arkeolojik Sit olarak belirlenen; 

Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.06.2008 tarih ve 2823 sayılı 

kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırlarının kadastro paftasına aktarılmış 

olması sebebiyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları yeniden düzenlenerek uygun 

bulunan, ancak karar eki olarak herhangi bir pafta onaylanmayan; bu nedenle Kütahya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2010 tarih ve 696 sayılı kararı ile I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırlarını gösterir kadastro paftası onaylanarak, etkilenme geçiş 

alanı sınırları belirlenen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2012 tarih 

ve 771 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı yapılması süresi 2 yıl uzatılan, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2012 tarih ve 851 sayılı kararı ile son halini alan, 

İnli Köyündeki iki adet I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanından köy merkezi dışında 

köyün kuzeybatısında bulunan I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içinde yer alan, 

101 ada, 150 parselin, I.(Birinci) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları dışına çıkarılması 

istemine ilişkin; Kurulumuzun 21.06.2014 tarih ve 1834 sayılı karar gereği Kütahya Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.07.2014 tarihli rapor ve ekli harita doğrultusunda 

I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırının bir kısmının I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sitten 

çıkarılarak III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi isteminin uygun olduğuna; 

kararımız eki haritada sınırları belirlenen alanların I.(Birinci) Derece ve III.(Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak yeniden tescil edilmesine; eki kadastral harita ve şerh konulacak parsel 

listesinin onaylanmasına; yeni belirlenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Site yönelik Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

kapsamında geçiş dönemi yapılanma koşullarının hazırlanarak değerlendirilmek üzere 

Kurulumuza iletilmesine; I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içindeyken,  

III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan, 101 ada, 150 parselin sit sınırları 

dışına çıkarılması isteminin uygun olmadığına; sit sınırı yeniden düzenlenen ve derece 

değişikliğine gidilen alan I.(Birinci) Derece Doğal Sit ile çakışık alan olduğundan, Kararımızın 

I.(Birinci) Derece Doğal Sitten çıkarılması istemi açısından değerlendirilmek üzere Eskişehir 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1235 - 18.09.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı 

çukuru hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında işlem yapılması ve söz konusu sit alanı üzerinde 

bulunan 639 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydına taşınmazın I. derece Arkeolojik sit alanında 

yer aldığına ilişkin şerh konulması hususunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

25.03.2014 gün ve 59100 sayılı yazısı, Kayseri Kadastro Müdürlüğü’nün 09.06.2014 gün ve 4444 

sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı 

kararı ile Kurul Müdürlüğü raportörünün 12.09.2014 gün ve 907 sayılı sayılı raporları okundu, 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı 

çukurunun, ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde iş makinası kullanılmadan kapatılmasına, ayrıca 

24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararımız ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak 

belirlenen sit alanı sınırının kararımız eki Kayseri Kadastro Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli haritaya 

aktırıldığı şekliyle uygun olduğuna, sit alanı içerisinde kalan tapunun 150, 151, 156, 638, 639 ve 

640 numaralı parsellerinin tapu kütüğü beyanlar hanesine ‘I. derece arkeolojik sit alanıdır’ 

şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1232 - 18.09.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Develi ilçesi, Gömedi Mahallesi’nde bulunan, tapunun 111 ada, 118, 119, 

129, 130, 113, 325, 326, 327, 328, 329, 330 ve 331 parsellerinde yer alan Topraktepe (2) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 

kararımız eki 1/25000 ve 1/1000 ölçekli harita belirlenen şekliyle II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda II. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.09.2014-92 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 23.09.2014-1051 

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde 83782 no.lu 

Maden Sahası olarak nitelendirilen alanda Kum ocağı ve Eleme-yıkama tesisi işletmesinin 

yapılmaması talebinin incelenmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.06.2014 tarih ve 111115 sayılı yazısı ve eki, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 

(kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.06.2014 tarihli ve 1121 

sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2014 tarihli ve 160741 sayılı, 05.09.2014 tarihli ve 171544 sayılı 

yazıları, Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda, 

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde karar eki 

haritada sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil 

fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarına ilişkin koşulların geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 5/9/2014 - 92 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 5/9/2014 - 1696 ANKARA 

Ankara İli, Ayaş İlçesi, Çanıllı, Güdüktepe, Akkaya Mevkiinde yapılan kaçak kazı alanına 

ilişkin Kurulumuzun 13.06.2014 gün ve 1564 sayılı kararı doğrultusunda alınan kurum görüşleri 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Ayaş İlçesi, Çanıllı, Güdüktepe, Akkaya Mevkiinde bulunan ve kararımız eki 

paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen, A ile işaretli alanın III. derece arkeolojik sit alanı, B 

ile işaretli alanın ise I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alanlarda Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve 

III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak 

belirlenmesine, ayrıca kaçak kazı yapan ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 5/9/2014 - 93 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 5/9/2014 - 1729 ANKARA 

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Sofular Köyü, Karapürçek Mahallesi, Bıçakçı Mevkiinde 

bulunan kaçak kazı alanına ilişkin kurulumuzun 12.06.2014 gün ve 1562 sayılı kararı 

doğrultusunda alınan kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Sofular Köyü, Karapürçek Mahallesi, Bıçakçı Mevkiinde 

bulunan ve kararımız eki paftalarda sınırları ve koordinatları belirtilen alanın I. Derece Arkeolojik 

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

Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına 

ilişkin koşulların geçiş dönemi yapılanma koşulu olarak belirlenmesine ayrıca kaçak kazı yapan 

ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23/07/2014-88 Toplantı Yeri 

Karar   Tarih   ve   No : 23/07/2014-1633 ANKARA 

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Tepealagöz Köyü, Kültepe Mevkiindeki nekropol alanı ile 

Kızılırmak İlçesi, Karadibek Köyündeki tümülüsün tescil edilmesine ilişkin Çankırı Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 29.04.2014 gün ve 356 sayılı yazısı okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Tepealagöz Köyü nekropol alanının III. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki paftada sit sınırının ve sit sınırına ait koordinatların 

uygun olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesinde belirtilen şartların geçiş dönemi 

yapılanma şartları olarak belirlenmesine; 

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Karadibek Köyünde bulunan tümülüsün I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki paftalarda sit sınırlarının ve sit sınırlarına ait sit 

koordinatlarının uygun olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen şartların geçiş 

dönem yapılanma şartları olarak belirlenmesine,  Karadibek Köyündeki tümülüste  kaçak  kazı  

yapanlar  hakkında  yasal  soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurunun Çankırı Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının denetiminde kapatılmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Ekim 2014 – Sayı : 29138 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 3 Ekim 2014 – Sayı : 29138 

 

 
 8832/1-1 



3 Ekim 2014 – Sayı : 29138 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24/04/2014-79 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 24/04/2014-1460 ANKARA 

Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Saçak Beldesi sınırları içerisinde kalan 179 ada, 2 parselde 

bulunan Kaya Mezarlarının I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin 

Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.10.2013 gün ve 652 sayılı yazısı okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Saçak Beldesi sınırları içerisinde kalan 179 ada, 2 parselde 

bulunan Kaya Mezarlarının bulunduğu özel mülkiyet alanının III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, 1/2000 ölçekli krokide gösterilen sit sınırlarının ve sit sınırına ait sit 

koordinatlarının uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.1.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen şartların "geçici dönem yapılanma şartları" 

olarak belirlenmesi gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6794 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek
Simülatör Eğitimlerine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6784 Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak

Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar
2014/6802 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Millî Savunma Bakanlığı

Temsilciliğinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar
2014/6803 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Bulunan İçişleri Bakanlığı Temsilciliğinde

Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
2014/6819 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
— Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Koç Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)
— Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

KURUL KARARI
— Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/9/2014 Tarihli ve 8266 Sayılı Kararı

NOT: 2/10/2014 tarihli ve 29137 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, TBMM Kararı ile Bakanlıklara
Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

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


