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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6897
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline fazla çalış-

ma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
10/10/2014 tarihli ve 8556 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 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                                    Ö. ÇELİK                                       N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/6918

Ekli listede belirtilen il merkezleri ile bu il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinin,

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenlerin tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduk-

larında istekleri dışında atanamayacakları yerler olarak tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının

23/9/2014 tarihli ve 5312599 sayılı yazısı üzerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun

ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 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                                    Ö. ÇELİK                                       N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               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
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Karar Sayısı : 2014/6920

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014 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                             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

27/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6920 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            4 Kasım 2014
      69471265-305-10079

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Kasım 2014 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  4 Kasım 2014
     68244839-140.03-272-572

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10079 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Kasım 2014 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1150
1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüğüne Kamu Sermayeli Ku-
ruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali ERTUNÇ’un atanması, 657 sayılı
Kanunun 76 ncı maddesi ile 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca atanması uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 7 Kasım 2014 – Sayı : 29168



Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1151

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Selamet YAZICI’nın baş-

ka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1152

1 – Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Emin

DARICI’nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1153

1 – Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Tahir

CANATAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

7 Kasım 2014 – Sayı : 29168                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1154
1 – Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa

DURAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1155
1 ‒ Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan ÖZCAN’ın, başka bir göreve atanmak

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

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1156
1 ‒ Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ULUSOY’un başka bir göreve atanmak

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

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1157
1 ‒ Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Şevket BOĞATEKİN’in, başka bir göreve atan-

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

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1158
1 ‒ Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet ALTAŞ’ın, başka bir göreve atanmak

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

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1159
1 ‒ Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret ÖZTÜRK’ün, başka bir göreve atan-

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

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1118
1 ‒ Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi ile Merkez İlçesi arası sınırın özel krokisinde gös-

terildiği üzere;
“Kırıkkale - Ankara çevre yolu ile birleştiği yer başlangıç noktası alınarak (YM1:

Y=542073.276, X=4412902.063), buradan batı istikametinde Ankara yolunu takip ederek
Kırşehir istikametine dönülen noktaya (YM2: Y=541111.592, X=4412905.695), buradan
güneye Kırşehir istikametinde sırasıyla (YM3: Y=541059.329, X=4412878.319), (YM4:
Y=541029.464, X=4412813.611), (YM5: Y=541034.441, X=4412692.907), (YM6:
Y=541148.923, X=4412481.363), (YM7: Y=541282.071, X=4412295.952), (YM8:
Y=541357.978, X=4412119.251), (YM9: Y=541325.624, X=4411241.968), (YM10:
Y=541300.737, X=4411006.781), (YM11: Y=541259.673, X=4410872.389), (YM12:
Y=541216.120, X=4410784.038) noktalardan geçen yolu takip ederek Kızılyer Çayı ile
Kırıkkale - Kırşehir kara yolunun kesiştiği noktada (YM13: Y=540944.840, X=4410424.118)
son bulan hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve
(D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/11/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1119

1 ‒ Ankara İli Nallıhan İlçesi Uzunöz Mahallesi ile Bolu İli Mudurnu İlçesi Dodurga

ve Ordular Köyleri arası sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;

“Haritada 4 numara ile gösterilen Tepelce Tepe (Y=364930, X=4470304) başlangıç

noktası alınarak 5 numaralı Yoncalık Deresinin (Y=363945, X=4470880) kuzeyinden, Dudakaş

Sırtının güney burnunu takiben kuzeye doğru haritada 6 numara ile gösterilen Akyer Sırtının

güney burnuna (Y=364000, X=4472194), oradan kuzeye 7 nolu Erenler Tepeye (Y=363165,

X=4473533), oradan haritada 8 numara ile gösterilen Yığılıtaş Tepeye (Y=362181,

X=4473403), oradan güneye doğru haritada 9 numara ile gösterilen Dombaycı Sırtı ile derenin

kesiştiği yere (Y=362185, X=4473150), oradan tekrar güneye doğru haritada 10 numara ile

gösterilen Dombaycı Sırtına (Y=362513, X=4471475), oradan tekrar güneye haritada 11 nu-

mara ile gösterilen Sarıcalı Pınarı mevkinin batısında yer alan Kabaçam Deresinin üzerindeki

nokta (Y=362298, X=4470290) ile haritada 12 numara ile gösterilen nokta (Y=362698,

X=4469462) arası çizilen ve haritada sarı renkle gösterilen hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı

İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1117

1 ‒ Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün aynı ilin Merkez İlçesi

Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)

bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

6/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6894

Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 8/10/2014 tarihli ve 5336 sayılı

yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 13/10/2014 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                                    Ö. ÇELİK                                       N. ZEYBEKCİ

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

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK

SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “Askeri Adalet Teftiş Kurulları” ibaresinden sonra gelmek

üzere “, kaymakam adayları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların
görevlerine 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) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak ve dünya ile rekabet etme-

sini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek, gerçekleştirmek
ve elde edilen birikimleri sanayiye aktarmak.

b) Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile koordinasyon ve işbirliği
içinde yüksek teknoloji alanında Türkiye'nin ihtiyacı olan uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmek.

c) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içinde ve dışındaki akademik ve araştırma bi-
rimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda işbirliğini geliştirmek.

ç) Üniversiteler ile endüstri kuruluşları arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere se-
miner, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet
vermek.

d) Merkezi yurt dışında çalışan ve uluslararası üne sahip olan bilim adamlarımızın bu-
luştukları bir platform haline getirmek.

e) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında yürütülen projeler, TÜBİTAK pro-
jeleri, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi sektörü ve ilgili diğer kamu kurumla-
rının desteği ile yürütülen projelere çalışma ortamı hazırlamak ve proje bütçesinden satın alınan
laboratuvar cihazlarının Merkezin laboratuvarlarına aktarılmasını sağlayarak ortak kullanıma
açmak.

f) Bir Ar-Ge merkezi olarak üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve ilgili birim ve
kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak yüksek teknolojideki gelişmelerden onları bilgilendirmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet

gösterir:
a) Mikro ve nanoteknoloji alanında hassas aygıt üretimi yapacak araştırmacılar için

merkez bünyesinde 1.000 ve 10.000 sınıfı ultra-temiz oda ortamları sağlamak.
b) Biyoteknoloji, biyomedikal ve biyomalzeme alanlarında çalışmalar yaparak bunların

en önemli uygulama alanlarından biri olan biyoaygıtların gelişimine ülkemizde öncülük etmek.
Kurulacak altyapı ile karmaşık yapılı ve kişiye özel implant malzemelerini üretmek ve bu mal-
zemelerin yüzey özelliklerini iyileştirerek kullanım ömürlerini artırmak.

c) Nanoakışkanlar ve Mikro Akışlı Cihazlar Birimi kurarak her türlü nanoakışkanın
sentezlenmesini, mikro boyutta cihazların tasarım ve geliştirilmesini, mikro pompa ve mikro
pillerdeki manyetik ve elektromanyetik olarak zorlanmış mikro akışların analizlerini gerçek-
leştirmek. Bunların yanı sıra, havacılık ve otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, uzay endüstrisi
gibi stratejik alanlara yönelik komponent tasarım ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Yüksek teknolojinin vazgeçilmezlerinden olan nanofotonik ve kuantum bilgi işleme
alanlarında projeler gerçekleştirerek ülkemizde lazer teknolojisinin ve kuantum bilgisayarların
gelişimine katkıda bulunmak.

d) Malzeme teknolojisinin günümüz elektronik/makine/bilgisayar sektöründeki ve na-
noteknolojinin gelişimindeki büyük payını göz önünde bulundurarak organik, polimer ve akıllı
malzemeler üzerine araştırmalar yapmak ve projeler gerçekleştirmek.

e) Zamanımızın en stratejik konularından biri olan yenilenebilir enerji kaynakları (özel-
likle güneş ve hidrojen teknolojileri) üzerine çalışmalar gerçekleştirmek ve özellikle güneş pil-
leri teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşması için projeler yürütmek.

f) Yapılar İçin Sismik Performans Değerlendirme Birimi kurarak, mevcut yapıların dep-
rem davranış ve dayanımlarının incelenmesini ve yeni yapı projelerinin depreme dayanıklı ta-
sarım ilkeleri açısından kontrolünü gerçekleştirmek.

g) Yukarıda sözü edilen teknolojik alanlarda mühendislik, teknik müşavirlik, danışman-
lık yapmak ve laboratuvar hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Danışma Kurulu
c) Müdür
ç) Merkez birimleri ve proje grupları
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma

alanları ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Dört öğretim üyesi Müdür tarafından önerilip Rektör tara-
fından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerlerine aynı usulle görevlendirme
yapılır. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek öğretim üyelerinin en az ikisinde;
Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb. gibi Üniversite dışı kurumlar tarafından
desteklenen projelerde proje yürütücüsü/yöneticisi olarak görev yapmış/yapıyor olmak şartı
aranır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre çalışmaları ile ilgili plan ve prog-

ramların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idarî ve mali konularda karar almak ve

bunları Rektörün bilgisine sunmak.
c) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak.
ç) Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar almak.
d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini ülke kalkınması, bilimsel ve teknolojik katkı

açısından değerlendirip araştırmacıları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği sair bütün konularda karar almak.
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Yönetim Kurulunun toplantı zaman ve usulü
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür

gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta
önce yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç
defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler Üni-

versitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında
önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, Merkeze yararlı olabileceği düşü-
nülen kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına gö-
revlendirilir. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde Erzurum Teknik Üniversitesi
mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlen-
dirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör
seçerler. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

(3) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin
faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin
yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici
veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Erzurum

Teknik Üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
karşı sorumludur. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, Rektör tarafından yeni bir Müdür
görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim
elemanlarından ikisini Müdür Yardımcıları olarak görevlendirir. Müdür görevi başında bulun-
madığı zaman Müdür Yardımcılarından birisini, onlar da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyele-
rinden birini yerine vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat

çerçevesinde Merkezi yönetmek.
c) Merkezin idarî ve mali işlerini yürütmek.
ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Merkez alt birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Ar-Ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek ama-

cıyla Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez alt birimleri ve proje grupları ku-
rulabilir. Bunların çalışmaları Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ti-
caret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-
gileri yer alan şirket eklenmiştir.

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/34)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermek-
tedir.

(2) Yerli üretici Pensan Kalem ve Kâğıt San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler (tükenmez kalemler)”in
ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme
soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Adel Kalemcilik
Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu

(GTİP) altında yer alan “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile
9608.50.00.10.00 numaralı GTİP altında ithal edilen “plastik maddelerden olanlar (takımın
içindeki 9608.10.10.10.00 GTİP’li olanlar)”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik
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2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli şi-
kayet konusu ürün için 0,066 ABD Doları/Adet düzeyinde önlem yürürlüktedir.

(2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/35 sayılı Tebliğ ile
ÇHC’ye yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik mer’i önlemin yürürlük süresinin bitimin-
den önce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/5 sayılı İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke
kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edil-
miştir.

Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme

konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler

saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-
yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler
içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest
piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-
leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
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(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin 1 inci
ve 3 üncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işlet-
meler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sen-
dikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında
belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bü-

tün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-
rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
5 inci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 02/ 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: ngs161@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5291 Karar Tarihi: 03/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2014 tarihli  toplantısında akaryakıt fiyat-

larının takibine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

AKARYAKIT FİYATLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN KURUL KARARI

Madde-1: Rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts

European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsin-

den yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz satış kuru

üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınır. Bu tutarın TL/lt değerinin hesap-

lanmasında yoğunluk değeri motorin için 0,845 ton/m3 ve benzin için 0,775 ton/m3 olarak

dikkate alınır. Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün ulus-

lararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında

katlanılan maliyetler de dikkate alınır.

Madde-2: Dağıtıcılar tarafından ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarının tespitinde, ilgili

ürün için rafinerici lisansı sahiplerince belirlenen satış fiyatı ve takip edilen en yakın erişilebilir

serbest piyasalardaki fiyat oluşumundaki dağıtıcı ve bayi marjı dikkate alınır. Pompa satış fi-

yatları nakliye maliyetleri de dikkate alınarak iller bazında farklı belirlenebilir.

Madde-3: Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde; 01.01.2015 tarihine kadar en

yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yakası) için Kuruma bildirmiş olduğu bayi

tavan satış fiyatlarının ortalaması, 01.01.2015 tarihinden itibaren en yüksek işlem hacimli

8 dağıtıcının bayilerine ilişkin Kuruma bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağır-

lıklı ortalaması dikkate alınır. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatının

düşülmesi ile bulunacak marjın, takip edilen ülkeler (Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya)

için Avrupa Birliği resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa satış fiyatlarından

ilgili ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalaması ile uyum-

lu olması esastır.

Madde-4: Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması duru-

munda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) baş-

lığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınır.

Madde-5: Takip edilen ülkeler için bu Kararın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında

belirlenecek marjlara, ülkemiz ile söz konusu ülkelerdeki piyasa şartlarındaki farklılıkların et-

kisi yansıtılabilir.

Madde-6: Bu Karar’da yer alan takip metodolojisi kapsamında yapılan  düzenlemelere

uyulmaması halinde, 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında gerekli idari işlemler

yapılır.

Madde-7: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-8: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Kasım 2014 

CUMA 
Sayı : 29168 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2011/68 

Karar No : 2012/470 

Sanık : ROSTOM BERİDZE, DAVİT ve MARİNA oğlu, 1993 

GÜRCİSTAN doğumlu  

Suç : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 02/12/2010 

Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-3. cümle  

Verilen Ceza Miktarı : 2000 TL ADLİ PARA, 9000 TL ADLİ PARA 

Karar Tarihi : 26/09/2012 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 9389 

————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2012/670 

Karar No : 2013/68 

Sanık : AISHE KUROGLI, ENVAR ve MAHBULE kızı, 1965 

GÜRCİSTAN doğumlu. 

Suç : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 08/10/2012 

Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-3. cümle 

Verilen Ceza Miktarı : 5 AY HAPİS (TECİLLİ), 220 TL ADLİ PARA 

Karar Tarihi : 14/02/2013 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 9399 
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Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1000 

Karar No : 2014/91 

Dolandırıcılık suçundan sanık Mahkememizin 12/02/2014 tarih ve 2012/1000 esas 

2014/91 sayılı kararı ile sanık MÜYESSER KAÇAR 'in 5237 sayılı TCK'nun 37/1. Delaleti ile 

TCK.nun 157/1.43/1-62/1-50/2-52/2-52/4- maddeleri gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI 

4.500.TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup tüm araştırmalara 

rağmen sanık MÜYESSER KAÇAR'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 

araştırmasından da 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. 9453 

—— •• —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2014/127 

Karar No : 2014/213 

Yurt Dışına Firar suçundan sanık Ömer ve Gülbiyan oğ.1979 D.lu, Kayseri. Özvatan, 

Kavaklı Ky. Nfs. Kyt.lı Adem DEMİR hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 14.05.2014 

gün ve 2014/127-213 esas ve karar sayılı kararıyla; 

Sanık Adem DEMİR'in 31.03.2006-20.08.2007 tarihleri arasında YURT DIŞINA FİRAR 

suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan, AsCK.'nun 67/1-A maddesi uyarınca ve alt 

sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca 

takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın adli sicil kaydının ve askeri sabıka kaydının bulunmaması, TSK'dan ilişiğinin 

kesilmiş olması, bunun yanında iş sahibi, evli ve 2 çocuklu olması hususları dikkate alınarak 

ileride yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından CMK.'nın 231/5,6 maddesi uyarınca 

MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 

düşmesine KARAR VERİLMESİNE, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/11'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyet hükmünün 

AÇIKLANMASINA, 

Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 202, 204 ve CMK.nun 263'ncü maddeleri 

uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm 

yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize 

veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi 

için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri 

Mahkeme'de itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara 

rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun  

28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9348 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2000 ADET NETWORK TİPİ LAZER YAZICI VE 2000 ADET YÜKSEK KAPASİTELİ 

TONER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 2000 adet Network tipi lazer yazıcı ve 2000 adet yüksek kapasiteli toner, 

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 (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik 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, 14/11/2014 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. 

 9803/1-1 
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4 KALEM ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA, KURUTMA MAKİNESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında 

nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü ihtiyacı, 4 kalem çamaşır yıkama ve sıkma, kurutma 

makinesi ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile 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 şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.11.2014 Perşembe 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 Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

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

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 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. 9804/1-1 
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TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR 

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden: 

 MERSİN 

İli : Hatay 

Parsel No : 939 

İlçesi : Antakya (Merkez) 

Yüzölçümü (m2) : 6.674,00 

Mahalle Köy/Kasaba : Odabaşı 

Tahmini Bedel : 7.659.156,00,-TL 

Mevki : Ardelbeyin 

Geçici Teminat : 229.774,68 

Cinsi : Arsa 

İhale Tarihi : 27/11/2014 

Pafta No : 19/1 

İhale Saati : 10:00 

Ada No : - 

1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 

Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malların, 2886 Sayılı Kanunun 

36.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. 

2 - İhale Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 

Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi" Karayolları 5. Bölge 

Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 

200.00 TL.'nin (ikiyüztürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne 

yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 

4 - İhaleye katılabilme şartları; 

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 

a) Kanuni ikamet göstermesi 

b) Nüfus cüzdan fotokopisi 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik 

posta adresi) 

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 

a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta 

adresi) 

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamlardan, 2014 yılı içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel 

kişiliği noter tasdikli imza sirküleri. 

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi 

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

c) İhale Dosyası alındı belgesi 

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin 

her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. 

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri 

gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

5 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli 

taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek 

gecikmeler kabul edilmez. 9596/1-1 
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ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 
1 YILLIK YEMEK HİZMETİ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 yıllık 

Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında 
temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 Aralık 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 01 Aralık 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 
Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9728/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
12 Kasım 2014 tarihinde 2014FABSAT41 rumuzuyla ihaleye konulmak üzere 31/10/2014 

tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Şartname eki liste ve www.mke.gov.tr internet adresinde 
yayınlanan Satış Şartnamesinde geçen “Curuf, Tufal ve Diğer Atıklar” ifadesi, 

“Curuf ve Diğer Atıklar” olarak; 
Yine Şartname eki liste ve www.mke.gov.tr internet adresinde yayınlanan Satış 

Şartnamenin 22.5 fıkrasında geçen “Curuf ve tufal ve diğer atıkların teslim ve tesellüm işlemleri 
yapıldıktan sonra alıcı firma tarafından fabrika sahasının dışına çıkartılan atıkların mevzuatlara 
uygun değerlendirilmesi bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar ve masrafların tamamı alıcı 
firmaya aittir.” İfadesi, 

“Curuf ve diğer atıkların teslim ve tesellüm işlemleri yapıldıktan sonra alıcı firma 
tarafından fabrika sahasının dışına çıkartılan atıkların mevzuatlara uygun değerlendirilmesi 
özelliklerine göre ilgili lisansa sahip firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar 
ve masrafların tamamı alıcı firmaya aittir.” olarak;  

Değiştirilmiştir. 9729/1-1 
—— • —— 

TCDD - DATEM - TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE 
ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2014/147200 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD - DATEM - TAHRİBATLI 

TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜNE ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI ALIMI İŞİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 02/12/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.- TL bedelle temin 
edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9792/1-1 
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TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Salihli Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait 4 pafta 695 parselde bulunan halihazır tapu kayıtlarında 

9220 M2.alana sahip 7271 M2.kullanım alanı,820 M2 kapalı alanı bulunan Kaynak Suyu Maden 

Suyu ve Gazlı İçecekler Dolum Tesisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Kapalı 

Zarf Usulü ile ihale tarihi olan 18.11.2014 tarihinden 18.11.2024 tarihine kadar toplam 10 (On) 

yıllığına aylık 56.000,00.- TL. yıllık 672.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden Belediye 
Encümeni huzurunda 18.11.2014 tarihi Salı günü saat 15:00'de ihale ile kiraya verilecektir. İhale 

ile kiraya verilecek taşınmaza üç ayrı teklif verilecek olup buna dair ayrıntılar aşağıdaki 

tablolarda yer almaktadır. Teklifler ihale günü saat 12.00 ye kadar Salihli Belediye Başkanlığı 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü SALİHLİ/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postadan doğabilecek 

gecikmeden dolayı değerlendirmeye alınmayan tekliflerden Belediyemiz sorumlu değildir. 
A) 

S. 

NO 

TAŞINMAZIN 

PAFTA/ADA/PARSELİ 

TAPU 

ALANI 

KULLANIM 

ALANI 

AYLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI 

01 4 PAFTA/695 PARSEL 9.220 M2 7.271 M2 20.000,00.-TL. 7.200,00.-TL 

 

B) 

S. 

NO 

* KAYNAK SUYU 1 M3 BEDELİ OLAN 

14,00.-TL.+ % 8 KDV 

*AYLIK 2.000 M3 KAYNAK SUYU 

ÜZERİNDEN ALINAN AYLIK MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI 

01 28.000,00.-TL+ %8 KDV 10.080,00.-TL 

 

C) 

S. 

NO 

TESİSTE ÜRETİMDE KULLANILACAK MADEN SUYUNUN 1 M3 BEDELİ 

OLAN 16,00.-TL + % 8 KDV 

AYLIK 500 M3 MADEN SUYU ÜZERİNDEN ALINACAK AYLIK MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI 

01 8.000,00.-TL.+ % 8 KDV 2.880,00.-TL 

 

2 - İhaleye çıkarılan taşınmaz, tesis içerisinde üretimde kullanılacak kaynak suyu ile 

maden suyunun bir aylık muhammen kira bedeli 56.000,00.-TLdır. 

3 - Taşınmazla birlikte kiraya çıkarılan kaynak suyu ile maden suyunun 1 (Bir) yıllık 
muhammen kira bedeli 672.000,00.-TL. olup, İhaleye katılabilmek için yatırılması gereken Geçici 

İhale Teminat tutarı 20.160, 00.-TL sıdır. 

4 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler 

a) Kanuni tebligat adresi 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 
c) Ortak girişim grubu olması halinde şartnamesindeki örneğine uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. 

ç)  İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumundan 

ve Salihli Belediyesinden borcunun olmadığına dair alınacak belgeyi ihale dosyasına koymak 

zorundadır. 

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 
hazırlanan ihale şartnamesine göre kiraya verilecek taşınmazlara dair teknik ve idari şartnamesi 

mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00.-TL. bedel 

karşılığında temin edilebilir. 

Taliplilere ilanen duyurulur. 9809/1-1 
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KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, 

MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN DAHİLİNDE 

MALZEME NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı :     Birimi: Miktarı: Ortalama Mesafe: 

    Malzeme Nakli  TL/(kmxTon) 11.700 Ton  31 Km. 

d) İşin başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 01.12.2014 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1413836 

d) İhale kayıt no : 2014/143956 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5.1.1 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale 

idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.1.2 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü malzeme nakli işidir. 

8-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 01.12.2014 Pazartesi Günü – saat 15: 00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 9708/1-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi 
Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Adana yolu 26. Km. Türkoğlu/ 
KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve 

ENH yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2014 Tedaş B.F. ile) : 4.817.000.-TL 
f) Geçici Teminatı : 337.190.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu 
Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/11/2014 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Adana yolu 

26. Km. Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9649/2-2 
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BOLU BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE UYGULANACAK 

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ İHALE İLANI 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

İş bu ihalenin konusu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 02.10.2014 Tarih ve 2014/292 

sayılı Bolu Belediyesi Meclis Kararı ile Belediye Encümen kararına dayanarak, Bolu Belediyesi 

denetim ve hizmet alanı dahilinde, ilk etapta hali hazırda çalışacak 103 (yüz üç) adet özel halk 

otobüsünden başlamak üzere, İdareye  ait  10 (on) adet Belediye Otobüsüne de genişletilerek 

toplam 113 (yüz on üç) adet toplu taşıma aracına elektronik ücret toplama sistemi çerçevesinde 

sisteminin kurulması ve işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereği kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına işletilmesi işidir. 

İhale konusu, niteliği, miktarı ve yeri belirtilen işin, tüm mal ve hizmet alımlarından 

oluşan maliyetinin muhammen bedeli 3.418.835,50 TL (üç milyon dörtyüz on sekiz bin sekizyüz 

otuz beş Türk Lirası elli krş)’dur.  Geçici teminat ise 105.000,00 TL (Yüz  beş bin  Türk 

Lirası)’dır. Ayrıca İsteklilerden 500.000,00 TL (beş yüz bin Türk Lirası) güvence bedeli 

(sözleşme esnasında sunulacaktır) alınacaktır. İstekliler, bu işin ödemesine esas olmak üzere, 

KDV dahil toplam toplu taşıma ücreti hasılatı üzerinden belirlenen % 4 (yüzde dört) komisyon 

oranı üzerinden indirim yaparak teklif vereceklerdir. 

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI 

İhale 18/11/2014 tarihinde Salı günü, saat 14:00’da Bolu Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olan İstekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir. 

1 - İsteklilerin kanuni ikametgahının olması, 

2 - İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

3 - İsteklilerin Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

4 - İsteklilerin Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya 

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi, 

5 - İsteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

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

vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir), 

6 - İsteklilerin imza sirkülerini vermesi, 

6.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

6.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin bu maddedeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermesi, 

8 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

9 - İsteklilerin yabancı firma, Banka gibi kuruluşların ortak girişim halinde ihaleye iştiraki 

söz konusu olur ise, İstekli tarafından ilgili Bankadan temin edilecek niyet mektubu, yabancı 

ortaklık pilot mukavelesi yetki belgelerini teklife eklemeleri,  

10 - İstekliler idari ve teknik şartnamelerin her sayfasını imzalayıp kaşeleyerek geri 

vermesi ve işin safhalarını ile her bir safhasının başlama ve bitirme tarihlerini belirten iş 

programını teklifi ile birlikte vermesi, 
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11 - İsteklilerin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı yasaya göre cezalı 

olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısını vermesi, İsteklilerin 2886 sayılı yasaya göre 

yasaklı olmaması (yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar),  

12 - İsteklilerin şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı 

belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,  

13 - İsteklilerin ortak girişim halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık 

Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar), 

14 - İsteklilerin bağlı oldukları Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi dairelerinden alınmış, 

ihalenin yapıldığı tarihte hiç bir vergi ve prim borcu olmadıklarına dair belgeyi vermesi, 

15 - İsteklilerin ihale dosyasını İdareden satın aldığını gösterir makbuzun aslını vermesi, 

16 - Bolu Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge, 

17 - İsteklilerin veya teknik donanım, cihaz veya yazılım temin edecekleri çözüm 

ortaklarının toplu taşımacılıkta kullanılacak olan validatörlere ait CE veya TSE/TSEK, ISO 9001 

ve e- Mark belgelerini,  

18 - Dosya bedeli olarak 500 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak 

makbuz, 

19 - İsteklilerin İdari şartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı 

teklifini, İhale dosyasına eklemesi ve ihale dosyasını 18.11.2014 tarih saat:13:55’e kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar. 

İlan olunur. 9714/1-1 

—— • —— 
2.500 ADET ALIN KAYNAĞI VE 500 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI İLE 

SKR TEŞKİL EDİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/143460 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Pamukova-İnönü arası pozu 

kapsamında hattın,98.000 metrelik kısmında hattın SKR haline getirilebilmesi için,2.500 adet alın 

kaynağı ve 500 adet alüminotermit kaynağı ile SKR teşkil edilmesi işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 28.11.2014. T. Saat :14:00’da yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 28.11.2014 Saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9661/1-1 
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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 

EÜAŞ HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığından: 

 LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ 

12 Ay Süreli 11 Kişilik Genel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2014/143485 

1 - İdarenin  

a) Adresi : ATATÜRK MAH. İSTANBUL CAD. NO: 197 

39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 2884174662 - 2884174669 

c) Elektronik Posta Adresi : erdener.vuruk@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 12 ay süre ile 11 kişilik genel hizmet alımı 

yapılacaktır. 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : HEAŞ SOSYAL TESİSLER MÜDÜR 

YARDIMCILIĞI-LÜLEBURGAZ  

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. İstanbul Cad. No: 197 Lüleburgaz / 

KIRKLARELİ  

b) Tarihi ve saati : 03.12.2014 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

Belgesi;  

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

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

olduğunu gösterir belge,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  
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Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

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

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1.  

Personel çalıştırılması ağırlıklı olmak üzere her türlü işçilik hizmeti benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığı- İdari Bina adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 

TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TR04 0001 5001 

5800 7301 2931 75 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Sosyal Tesisler Müdür Yardımcılığı- İdari 

Bina adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 9746/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

proje için gerekli olan 4 Kalem Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt - İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın : 

a) Niteliği, türü Miktarı 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1-) 4 Kalem Hizmet Alımı 
 

14.11.2014 10:30 

İhale kayıt no: 2014/147265 
 

1 - Eğitim içeriği hazırlama hizmeti  1 Adet 

2 - Toplantı İletişim ve (açılış& kapanış) tanıtım 

materyalleri tasarımı hizmeti 
1 Adet 

3 - Katılımcılar için eğitim materyali seti tasarımı 

hizmeti 
1 Adet 

4 - Eğitimin uygulanması hizmeti (350 kişi 1,5 gün  1 Adet 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde teslimat İ.Ü. İst. Tıp 

Fakültesi/ Dahili Tıp Bil. / Çocuk Sağlığı ve Hast.’ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 

  Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.3.1. Tedarik edilecek hizmetin sunumu, her türlü tanıtım materyalleri ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen tüm hizmet kalemlerine ilişkin teknik şartname ile 

karşılaştırma yapılabilmesi için hizmet içeriği bilgilerinin yer aldığı sunum, cd, örnek tasarım vb. 

her türlü tanıtım materyallerini eksiksiz sunmaları gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi 

adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak 

verilmesi gerekmektedir. Önerilen hizmet teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik 

Şartnameye uymayan hizmet değerlendirme dışı bırakılır. 

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

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt – 

İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına 

(Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın 

alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 9805/1/1-1 
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2 KALEM MAL ALIMI YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 440 00 19 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

a) 
Niteliği, türü Miktarı 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1-) 

2 Kalem Mal Alımı 
 

14.11.2014 10:00 

İhale kayıt no: 2014/147256 
 

1 - 3,5 inç, 2 TB SATA 24 Adet 

2 - Disk Çekmecesi   2 Adet 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 

100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 

Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı 

ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhaledeki mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 9805/2/1-1 
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SİGORTA YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı ve bağlıları statüsünde yer alan iktisadi 

işletme ve şirketlerin kadrosunda bulunan uçucular, paraşütçüler ve uçuşla ilgili personel ile 

Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kuleleri ile seyyar paraşüt kulesinden atlayış yapan kişilerin, 

düzenlenen kurslara/eğitimlere katılan kişilerin ve THK adına yarışmalara katılan sporcuların 

ferdi kaza ve özel güvenlik personeli için özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk, muhtelif cins ve 

miktardaki hava araçlarının; tekne (97 adet hava aracının gövde savaş risk sigortası dahil), pilot 

koltuk ferdi kaza, koltuk (mali mesuliyet) ve 3 ncü şahıslara karşı mali mesuliyet, uçak hangarları, 

simülatör cihazları ve taşınmaz malların niteliklerine göre DASK, yangın (deprem, fırtına, dahili 

su, hava taşıtı çarpması, kötü niyetli hareketler, kar ağırlığı klozları dahil) kara araçlarının zorunlu 

trafik ve kasko, karayolu zorunlu taşımacılık mali mesuliyet sigortası, karayolu yolcu taşımacılığı 

zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarının 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl 

süreyle yaptırılması işi 05 Aralık 2014 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) 

Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL (İkiyüzelli) karşılığında İstanbul Caddesi 

Elif Sokak No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Biriminden temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 - 303 48 00 / 278-418 9800/1-1 

—— • —— 
KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

21.10.2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 50 TIR’a kadar karayolu 

nakliye hizmeti alımı ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir. 

 9802/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖL./ABD/PROG. UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Profesör 1 1  

Ziraat Fakültesi Toprak Doçent 1 1  

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet 

Yardımcı 

Doçent 
1 3  

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Kürt Dili ve 

Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Klasik Kürt 

Edebiyatı alanında 

çalışmalar yapmış 

olmak 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Muhasebe ve 

Finansman 

Yardımcı 

Doçent 
1 3  

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Sayısal Yöntemler 

Yardımcı 

Doçent 
1 3  

 9672/1-1 
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TSE Aydın Temsilciliğinden: 

TSE AYDIN TEMSİLCİLİĞİ EKİM 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, 

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

 BELGE 

KONUSU 

BELGE NO FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

MCM PETROL MOBİLYA ULAŞ. TURZ. 

İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
TS 11939 09-HYB-373 20.10.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

OSMAN BAYRAKTAR 

TS 10079 

TS10956 

TS12134 

TS12498 

09-HYB-572 30.10.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

İSABEYLİ BELEDİYESİ ŞIRLAN 

DOĞAL KAYNAK SUYU VE 

AKARYAKIT İŞLETMESİ 

TS 11939 

TS12663 
09-HYB-210 20.10.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

TURGUTLAR AKARYAKIT TİCARET 

SANAYİ VE TURİZM LTD.ŞTİ. 
TS 11939 09-HYB-304 22.10.2014 

FİRMA İSTEĞİ 

ÇELEBİLER PETROL ÜRÜNLERİ 

OTOMOTİV EV ALETLERİ ZİRAİ 

ÜRÜN VE İLAÇLARI 

TS 11939 09-HYB-306 20.10.2014 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

 9735/1-1 

—— • —— 
Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 02/09/2014 tarihli, (64041)2014 sayılı yazılarına 

istinaden, Murman KATAMADZE isimli şahıs adına kayıtlı olarak 27/02/2014 tarihinde Sarp 

Gümrük Müdürlüğünden 14611500T9132 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi 

yapılan 1995 model, TTF407 plakalı, Mercedes marka aracın süre ihlali nedeniyle, 51-03/09/2014 

sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama 

yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 

Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması 

gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik 

edilerek 08/09/2014 tarihli, 1828 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi 

ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle, 08/09/2014 tarihli, 1828 sayılı ceza kararı muhteviyatı 707,00-TL para 

cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 

geçici depolama yerinde bulunan 1995 model, TTF407 plakalı, Mercedes marka aracın, Gümrük 

Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, 

aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten 

itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 

ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9736/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Resmi Gazetenin 05.11.2014 tarihli ve 29166 sayılı nüshasının “Çeşitli İlanlar” 

bölümünde 9693/1-1 İlan Numarası ile yayınlanan 2013/108290 İKN'lu "İhalelere katılmaktan 

yasaklama kararı’nın 5.maddesindeki "Ortak ve/veya Ortaklıkların" kısmında yer alan Bahattin 

SARI’nın T.C.Kimlik No.su “15121618072” olarak düzeltilmiştir. Duyurulur. 9825/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hukuk Vakfı  

VAKFEDENLER: Mehmet Akif AYDIN, Mustafa ŞENTOP, Yücel OĞURLU, Hüsnü 

TUNA, Hüseyin ÇINAR, Osman ŞANSAL, Ayhan YÜCE, Mehmet AKINCI, Orhan Seyfi 

GÜNER, Necmettin AYDIN, Muharrem BALCI, Kaya KARTAL, 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2014 tarihli ve E: 2014/179, K: 

2014/383 sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, 

hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adaletin eşit ve orantılı olarak 

dağıtılmasına, tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların 

yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak 

ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit  

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9718/1-1 

————— 
Göz Sağlığını Koruma Vakfı Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/02/2013 

tarihinde kesinleşen, 29/11/2012 tarih ve E: 2010/257, K: 2012/511 sayılı kararı gereği 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 9717/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda Unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

 

TEM ASANSÖR OTOMASYON 

MAK. MÜH. HİZ. GÜVENLİK 

SİS. İNŞ. OTO. TİC. VE SAN. 

LTD. ŞTİ. 

TS 12255 43-HYB- 188 08.09.2014 
Yıllık Vizesini 

Yaptırmadığı için 

GENÇGRUP DANIŞMANLIK 

ÇEVRE MÜH. İNŞ. MAK. 

EĞİTİM HİZ. GIDA SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 13082 

TS8358 

TS 13078 

43-HYB- 189 08.09.2014 

Kapsam 

Değişikliği 

Olumsuz 

 9719/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/75 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y. 

Ayrancı/ANKARA adresinde faaliyet gösteren İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, 

01/04/2009 tarih ve EÜ/1583-1/1145 sayılı lisansa sahip Erzincan ilindeki tesisi için Eylül 2009 

dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu 

aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/1/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/234 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad. No: 69 

Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16/02/2006 tarih ve 

EO/658-3/614 sayılı lisansa sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, 

Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun 

olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi 

için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/2/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/41 sayılı Kararı ile; Hilal Mah. 696. sok No:2/8 Yıldız 

Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren İs-Tur İnşaat ve Beton Elemanları San. Turizm ve 

Tic. Ltd. Şti.’nin, 10/04/2008 tarih ve EÜ/1565-2/1134 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi 

için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde 

Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü 

uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/3/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/152 sayılı Kararı ile; Turan Güneş Bulvarı No:17/4 

Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, 

29/09/2011 tarih ve EÜ/3433-4/2079 sayılı lisansa sahip Artvin ilindeki tesisi için Ocak 2012 

dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik 
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Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu 

aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/4/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/114 sayılı Kararı ile; Özalper Mah. Turgut Özal Cad. 

Kardelen 4. Sit. B Blok No:1 Merkez/Malatya adresinde faaliyet gösteren Ekotel enerji Üretimi 

İletişim Elektronik Elektrikli Cihaz ve San. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin, 17/02/2011 tarih ve EÜ/3076-

7/1831 sayılı lisansa sahip Malatya ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 

dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca 

belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse 

konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/5/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/151 sayılı Kararı ile; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 

Havaalanı Altı TRABZON adresinde faaliyet gösteren Trabzon Ballıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 

15/09/2011 tarih ve EÜ/3417-1/2064 sayılı lisansa sahip Trabzon ilindeki tesisi için Ocak 2012 

dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu 

aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/6/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/184 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman Cad. 13/2 GOP 

ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 

23/02/2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı lisansa sahip Düzce ilindeki tesisi için Temmuz 2012 

dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu 

aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/7/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/36 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7 

Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 
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24/01/2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi için Eylül 2009 

dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu 

aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/8/1-1 

————— 
Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/66 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cad. 42/7 

Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 

11/02/2009 tarih ve EÜ/1972-4/1403 sayılı lisansa sahip Rize ilindeki tesisi için Eylül 2009, Ocak 

2010, , Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait 

İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme 

raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 

30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine ve hakkında 339.814,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

mezkur şirket hakkında uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki 

katı oranında attırılarak uygulanacaktır. 

Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/9/1-1 

————— 
Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/54 sayılı Kararı uyarınca; “Ödemiş Beydağ Karayolu 

Üzeri Çaylı Ödemiş / İZMİR” adresi için 29/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30762 numaralı 

bayilik lisansı alan ABD Akaryakıt Taş. Nak. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin, sahibi olduğu 

lisansın kendisine verdiği hakların dışına çıkarak, 2012 ve 2013 yıllarında “Fatih Mah. Çandır 

Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-

82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. 
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Şti. unvanlı bayiye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınmak 

suretiyle 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 

fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9730/10/1-1 

————— 
26/06/2014 tarihli ve 5099-60 sayılı Kurul Kararı uyarınca 11/04/2008 tarihli ve 

BAY/939-82/24165 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çukurhisar Güler 

Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22/01/2014 tarihinde tebliğ edilen fesih 

ihbarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Çukurhisar 

Güler Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, fesih ihbarına ilişkin 

bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 9730/11/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-18 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. 506. Sk. 

Studiolife Pro. 1. Blok No: 1/44 Esenyurt / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren BAY/939-

82/29795 ve BAY/939-82/29756 numaralı bayilik lisansı sahibi Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis 

İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 580 bin TL tutarında, 150 bin lt 
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akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 9730/12/1-1 

————— 
21.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31544 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Turnacı Köyü 

Uzunköprü/EDİRNE adresinde faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat 

Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG 

Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay 

içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 tarihli ve 4976-7 sayılı 

Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma 

ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 9730/13/1-1 

————— 
23.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31801 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Yağmurca Köyü 

Uzunköprü/EDİRNE adresinde faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat 

Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG 

Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay 

içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 tarihli ve 4976-51 sayılı 

Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma 

ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 9730/14/1-1 

————— 
Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5185/34 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret 
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Limited Şirketi’nin 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemini sürekli 

olarak Kurumun erişimine sağlamadığı ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri gidermediği 

tespit edildiğinden dolayı mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendine göre 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ hükümleri gereğince 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 850.000,- TL tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait 

"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/15/1-1 

————— 
Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5186/2 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı 

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

Limited Şirketi’nin 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediği 

ÖTV'den muaf akaryakıtı denizcilik amaçlı satış olarak gösterdiği ve alınan yakıtın tamamını 

dağıtıcı lisansı kapsamında gerçekleştirilen ihrakiye teslim faaliyeti kapsamında fiilen ikmal 

etmediği ve 5015 sayılı Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek 

dışı beyanda bulunduğu tespit edildiğinden mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci alt bendine göre 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 339.814,- TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına, bunun yanı sıra, 5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı 

hareket etmesi nedeniyle DAĞ/2552-4/27680 sayılı Dağıtıcı Lisansının iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisansınız iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağınızın ve 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
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cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/16/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-54  sayılı Kararı ile;  

10.01.2014 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 03.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-

54/12121 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Kayseri Boğazlıyan Yolu 55.Km Elmalı 

Köyü Kocasinan / KAYSERİ”  adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 10.12.2011 

tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal 

etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) 

numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne 

gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

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

tebliğ olunur. 9730/17/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-55 sayılı Kararı ile;  

11.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12147 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında 

“Himmetdede Kasabası, Ankara Karayolu 48. km, Kumkılıçlı Kocasinan / KAYSERİ” adresinde 

faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 23.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans 

sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine 

karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

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

tebliğ olunur. 9730/18/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/36 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu Üzeri 15.Km 

Çayırbağ Mevkii Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 23/09/2008 tarih ve BAY/939-

82/25062 sayılı bayilik lisansı sahibi Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Nakliyat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 01.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili 

olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin: 

- TÜBİTAK MAM’in 03/04/2012 tarihli ve 1220P00260001 sayılı raporu ile Şirketin, 

yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 
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Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) 

bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada 

bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/19/1-1 

————— 
Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/56 sayılı Kararı uyarınca; “Uşak İzmir Karayolu 

28.Km Çamyazı Köyü UŞAK” adresinde 10/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29611 numaralı 

bayilik lisansı ile Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. bayiliği yapan MYS Petrol ve 

Petrol Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında dağıtıcısı dışında “Fatih Mah. Çandır 

Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-

82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. 

Şti. unvanlı bayiden akaryakıt ikmalinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve 

(d) bentlerine aykırı olması sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 163.111 TL tutarında idari para cezası 

uygulanması kararlaştırılmıştır. 



7 Kasım 2014 – Sayı : 29168 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 

fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9730/20/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/35 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 

30.Km (26k4c Pafta 219 Ada 17 Parsel) Anıtkaya /Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 

15.10.2010 tarih ve BAY/939-82/28431 sayılı bayilik lisansı sahibi Süleyman ÇATAK’ın tesisi 

nezdinde 03.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin: 

- ODTÜ PAM’in 28/05/2012 tarihli ve PAL-12-425-768 sayılı raporu ile adı geçenin, 

yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) 

bendine aykırı hareket ettiği,  

-Akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

- Konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden Süleyman ÇATAK hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt 

istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak üzere toplamda 176.703,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/21/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174-72 sayılı Kararı ile, BAY/462-20/07216 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Şafak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 2011 yılı içerisinde muhtelif 

tarihlerde, “BAY/459-317/06390 lisans numarasına haiz Zeren İnşaat Taah. San. ve Tic. 

Ltd.Şti.'ne akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması 

sebebiyle Şafak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638, -TL. tutarında idari para 

cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

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

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

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/22/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/81 sayılı Kararı ile Kırıkkale Ankara Karayolu 8.Km 

Üniversite Kampüsü Karşısı Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 19.11.2009 tarihli ve 

BAY/939-82/26839 sayılı bayilik lisansı sahibi Şemoil Petrol Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat 

Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde 

23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya 

ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; 33 NJV 83 plakalı tanker vasıtasıyla bağlı 
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dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre 

bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler 

lisanslarının devamı süresince;  Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların 

bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, 

konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, 

Şemoil Petrol Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited 

Şirketi hakkında, bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9730/23/1-1 

————— 
06/02/2014 tarihli ve 4909-16 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Şerifali 

Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 

tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin kendi bayisi olan 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29708 sayılı 

bayilik lisansı sahibi USL Lojistik Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Bursa 

Karayolu Soğucak Köyü Otogar Yanı (Pafta:G22CIIA3 Ada:170 Parsel:3) / YALOVA” adresinde 

yer alan akaryakıt istasyonunda 18/09/2012 tarihinde yapılan denetimde, kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesi nedeniyle,  5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Denetim 

Sistemine ilişin Usul ve Esasların düzenlendiği 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (ç) ve (g) 

bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Z Petrol Enerji 

Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.  

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 9730/24/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/41336 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 
İstanbul Yolu 5’inci Km. 

Güvercinlik Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 0312 456 56 61 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Zühdü Soylu  

Adresi 
Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi    

No: 22/B Altındağ/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 34328306414  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
06/219259  

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 (  ) 

 9801/1/1-1 



7 Kasım 2014 – Sayı : 29168 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/15742 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 yanyol üzeri Soğanlık 

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks 0216 377 82 83 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Metin Ceylan  

Adresi 

Halkalı Caddesi Güldallar 7 Sanayii 

Sitesi No: 144 B Sefaköy 

Küçükçekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 28126061736  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Sefaköy Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
34-189051  

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 (  ) 

 9801/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/15742 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 yanyol üzeri Soğanlık 

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks 0216 377 82 83 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Merve Otomotiv Şenol Yazıcı  

Adresi 
Nöbethane Caddesi No: 29/4 

Sirkeci/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 13169844590  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
314554  

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 (  ) 

 9801/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/84821 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BESNİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ADIYAMAN/BESNİ 

Adresi 

ATATÜRK CAD. H. REŞİT 

CAMİ KARŞISI NO: 2     

02300 BESNİ/ADIYAMAN 

Tel-Faks 0(416) 318 19 01 - 0(416) 318 20 55 

Posta 

Kodu 
02300 E-Mail besni02@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZPAŞAOĞULLARI 

TURİZM TAŞIMACILIK 

TEMİZLİK PETROL İNŞAAT 

ODUN KÖMÜR SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MEMET KARAKUŞ 

Adresi 

TURGUT ÖZAL MAH. NO: 

72 KESMETEPE BELDESİ 

BESNİ / ADIYAMAN 

ATATÜRK MAH. HURİYET CAD. NO: 6 

KESMETEPE BELDESİ        

BESNİ/ADIYAMAN 

T.C. Kimlik No.  15487292480 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7040378289  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ADIYAMAN TİCARET 

ODASI VE SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6283  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9794/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/116008 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ZİLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe TOKAT/ZİLE 

Adresi 
ŞEYHALİ MAH. ATATÜRK 

CAD. NO: 4 
Tel-Faks 0 (356 ) 317 10 17 - 0 (356) 317 84 32  

Posta 

Kodu 
60400 E-Mail zile60@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BAYRAM SEPETÇİ  

Adresi 

MİNA REİS AĞIR MAH. 

HACI BEKTAŞİ VELİ CAD. 

NO: 14/1 ZİLE/TOKAT 

 

T.C. Kimlik No. 65239013122  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7610087342  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ZİLE ŞOFÖRLER VE 

OTOMOBİLCİLER ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30530  

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9795/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6897 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar
2014/6918 Bazı İl Merkezleri ile Bu İl Merkezlerine Bağlı Yerleşim Yerlerinin,

Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Yerine Getirenlerin Tekrar Devlet
Hizmeti Yükümlüsü Olduklarında İstekleri Dışında Atanamayacakları
Yerler Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2014/6920 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Yalçın

AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI
— Sınır Tespitine Ait Kararlar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün Aynı İlin Merkez

İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2014/6894 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı

NOT: 6/11/2014 tarihli ve 29167 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları, 6/11/2014 tarihli ve 29167 2. mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi, Büyükelçilik Unvanı Verilmesine
Dair Karar ile Yönetmelik 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


