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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          10 Kasım 2014
      69471265-305-10366

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-20 Liderler Zirvesine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Kasım 2014
tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                10 Kasım 2014
     68244839-140.03-283-591

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10366 sayılı yazınız.
G-20 Liderler Zirvesine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2014

tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Kasım 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29173



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          10 Kasım 2014

      69471265-305-10349

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Kudüs İşbirliği Grubu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere; 11 Kasım 2014 tarihinde

Fas’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                10 Kasım 2014

     68244839-140.03-279-586

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10349 sayılı yazınız.

Kudüs İşbirliği Grubu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 11 Kasım 2014 tarihinde

Fas’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          10 Kasım 2014

      69471265-305-10351

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Yeni Zelanda ve

Avustralya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                10 Kasım 2014

     68244839-140.03-280-588

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10351 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Yeni Zelanda ve

Avustralya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

12 Kasım 2014 – Sayı : 29173                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          10 Kasım 2014

      69471265-305-10352

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

G-20 Zirvesine katılmak üzere; 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye

Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                10 Kasım 2014

     68244839-140.03-281-589

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10352 sayılı yazınız.

G-20 Zirvesine katılmak üzere, 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren Avustralya ve Filipinler

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye

Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uy-

gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2014/45
           Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
6 ncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
seçilmiştir.
                                                                 11/11/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2014/46
           Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
6 ncı maddesinin b/1 bendi uyarınca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
DEMİR seçilmiştir.
                                                                 11/11/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ

ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI
YÖNETMELİĞİNDE (AB/347/2012) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönet-
meliğinin (AB/347/2012) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) 1/1/2016 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri hariç olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni
imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi
düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2016 tarihinden önce imal edilmiş bu Yönetmelik kapsamın-
daki tam araçların 1/1/2017 tarihine kadar, tamamlanmamış araçların ise 1/7/2017 tarihine ka-
dar tamamlanarak tescili, satışı ve hizmete girmesine izin verilir. Pnömatik arka dingil süspan-
siyonu ile donatılmamış araçlar bu bendin kapsamı dışındadır.”

“ç) 1/1/2019 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri de dahil olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni
imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi
düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2019 tarihinden önce imal edilmiş bu Yönetmelik kapsamın-
daki tam araçların 1/1/2020 tarihine kadar, tamamlanmamış araçların ise 1/7/2020 tarihine ka-
dar tamamlanarak tescili, satışı ve hizmete girmesine izin verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/9/2013 28769
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (661/2009/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin

Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin ikinci,

dördüncü, beşinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onaltıncı

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 5 inci ila 8 inci maddeler, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 11 inci maddede be-

lirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle 1/11/2012 tarihinden itibaren;

a) Söz konusu maddelerde ve uygulama tedbirlerinde belirtilen, bu Yönetmelik ve uy-

gulama tedbirlerine uymayan araç kategorilerinin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine AT

tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan yeni tip aksam veya ayrı teknik üni-

telerin bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, bu aksam ve ayrı

teknik ünitelere aksam veya ayrı teknik üniteye tip onayı verilmez.”

“(4) Ek-4 Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerini takiben, tip onayı mevcut M2,

M3, 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3,

O3 ve O4 kategorisi yeni imal edilen araçlar bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun

değilse, bu tarihten sonra elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un

26 ncı maddesinin amaçları bakımından belirtilen araçlara uygunluk belgesi düzenlenemez.”

“(5) 1/3/2015 tarihinden itibaren; C3 lastiklerin yuvarlanma direnci sınır değerleri, Ek-2

Kısım B Çizelge 2’de belirtilen yuvarlanma direnci sınır değerleri ile elektronik kararlılık

sistemi bakımından 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 ka-

tegorisi araçlar hariç; 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerde, 9 uncu maddenin birinci ila dördüncü fık-

rasında, 11 inci maddede, 12 nci maddenin birinci fıkrasında ve Ek-2 Kısım A ve Kısım B’de

belirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle;

a) Anılan maddelerde belirtilen tip onayı mevcut yeni imal edilen araçların bu Yönet-

melik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, MARTOY’un 26 ncı maddesinin

amaçları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.

b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan tip onayı mevcut yeni imal edilen

aksam ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması ha-

linde, bu aksam ve ayrı teknik ünitelerin satışı ve hizmete girişi yapılamaz.”

“(13) 1/1/2016 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut M2, M3, N2 ve N3 kategorisi yeni

imal edilen araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10 uncu

maddede belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaç-

ları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.”
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“(14) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı araçla-
rın, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin satışına ve hizmete girişine izin verilir ve bu araçlar,
aksamlar ve ayrı teknik ünitelere uygulanan şartlar, bu Yönetmelik veya uygulama tedbirleri
ile tadil edilmedikçe veya yeni şartlar eklenmedikçe, başlangıçtaki düzenleyici mevzuata göre
izin verilen veya onaylanan bu araçlar, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere kapsam genişletme
onayları verilmeye devam edilir. Değişim için olan lastikler hariç; birinci, ikinci ve üçüncü fık-
ralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı araçlar için tasarımlanan başlangıçtaki düzenleyici
mevzuata göre izin verilen veya onaylanan değiştirilebilir aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin,
satışına ve hizmete girişine izin verilir ve tip onayının kapsam genişletmelerine devam edilir.
Çok aşamalı imalat ile ilgili bu Yönetmeliğin uygulanması, bu Yönetmeliğin uygulama Tebli-
ğinde belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f),
(g), (h), (ı), (i), (k), (m), (o) ve (t) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (b), (c), (ç), (d), (h) ve (i) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değişiklik serileri
ve ilaveleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, ilk defa tip onayı alacak araçlara, römorkla-
rına, sistemlerine, aksam ve ayrı teknik ünitelerine 1/11/2012 tarihinden itibaren,”

“e) (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değişiklik serileri ve ila-
veleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, tip onayı mevcut araçların ve römorklarının imal
edilmesi amacıyla ve tip onaylı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin satışı amacıyla,1/3/2015
tarihinden itibaren,”

“f) 1/3/2015 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N1 kategorisi 715/2007/AT Yönet-
meliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçmeyen araçların imal edilmesi amacıyla BM/AEK
Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değişiklik serisi İlave 3 veya BM/AEK Regülasyonu 13-H
İlave 9,”

“g) Ek-4’te yer alan Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerinden itibaren elektronik
kararlılık kontrol sistemleri bakımından tip onayı mevcut M2, M3, 715/2007/AT Yönetmeliğine
göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araçların imal
edilmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değişiklik serisi İlave 3,”

“h) (ı) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 nu-
maralı değişiklik serisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren MARTOY’a göre ilk defa
tip onayı alacak araçlara ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak bir aracın AT tip onayına,”

“ı) BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değişiklik serisi, bu bendin yayımı ta-
rihinden itibaren tip onayı mevcut araçların imal edilmesi amacıyla,”

“i) 4/12/2012 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 100’ün 01 numaralı değişiklik
serisi, MARTOY’a göre AT tam araç tip onayına ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak ilk defa
tip onayı alacak bir aracın AT tip onayına,”

“k) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 sınıfı yeni lastiklerin satışı ve hiz-
mete girmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değişiklik serisi, eklenti 16
ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuş performansı şartlarını
içeren 02 numaralı değişiklik serisi,”

“m) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C2 ve C3 sınıfı yeni imal edilen las-
tiklerin satışı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu
eklenti 17,”
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“o) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satışı

ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen bi-

rinci seviye yuvarlanma direnci şartlarını içeren 02 numaralı değişiklik serisi,”

“t) 1/3/2015 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik

serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmış teçhizat ile donatılmış olan tip onayı

mevcut M1 ve N1 kategorisi yeni araçların imal edilmesi amacıyla,”

“(4) BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değişiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde

belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili şartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme sistemi

ile donatılmış olmayan tip onayı mevcut M1 kategorisi araçlar için 1/3/2015 tarihinden sonra

uygunluk belgesi düzenlenemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiştir.

“Tescil Uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen tam ve tamamlanmamış

araçlar için; 13 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü

fıkralarında belirtilen tarihlerden sonra, söz konusu fıkralarda belirtilen tedbirlere uymamaları

halinde, uygunluk belgesi düzenlenemez. 13 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, doku-

zuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini

kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan tam araçlar anılan tarihlerden

itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarih-

lerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hü-

kümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.”

“Yönetmeliğin 1/3/2015 tarihinden itibaren uygulanması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer otomotiv mev-

zuatında yer alan veya atıf yapılan 1/11/2014 tarihleri 1/3/2015 tarihi olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 17 nci maddesinin birinci fıkrası 1/3/2015 tarihinde, ikinci fıkrası 1/11/2017 tarihinde,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin Ek- 4’ünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“M2, M3 KATEGORİSİ, REFERANS KÜTLESİ 1305 KG’I GEÇEN N1 KATEGORİSİ,

N2, N3, O3 ve O4 KATEGORİSİ ARAÇLARIN ELEKTRONİK KARARLILIK KONTROL

SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN UYGULAMA TARİHLERİ”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2012 28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/2/2013 28561
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli

Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Tek-

nik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-

nununun 29 uncu maddesine, 1958 tarihli Cenevre Antlaşması ve Avrupa Topluluğuyla yapılan

anlaşma ile ilgili mevzuata ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

“Teknik Komite aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlü-

ğünden iki üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),

b) İçişleri Bakanlığı yetkili temsilcisi,

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili temsilcileri (Karayolları Genel

Müdürlüğünden bir üye ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir üye),

ç) Ekonomi Bakanlığı yetkili temsilcisi,

d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisi (Tüketicinin Korunması ve Piyasa

Gözetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),

e) Türk Standardları Enstitüsü (Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı) yet-

kili temsilcisi,

f) Motorlu Araçlar Ana Sanayi yetkili temsilcisi,

g) Motorlu Araçlar Yan Sanayi yetkili temsilcisi,

ğ) Motorlu Araçlar Distribütörleri yetkili temsilcisi,

h) Teknik servisler yetkili temsilcisi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve

Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı

Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı bölümünün 5 inci sırasının Hukuk Müşavir-

liğinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Ayniyat Saymanı” ibaresi “Avukat, Ayni-

yat Saymanı” olarak ve aynı ekin (C) Taşra Teşkilatı bölümünün 1 inci sırasının İl Kültür ve

Turizm Müdürlüklerinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Araştırmacı (Ö)” ibaresi

“Araştırmacı (Ö), Avukat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-

vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-

murlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına ve istisnai memurluklara yapılacak

atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu

Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/4/2012 28262
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilo, memur, muhase-

beci, zabıt katibi, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, arşiv memuru, ayniyat me-

muru, çözümleyici, hesap sorumlusu, mutemet, müze araştırma görevlisi, redaktör, sekreter,

sistem ve veri kayıt operatörü, depo memuru, ambar memuru.”

“d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Adisyon görevlisi, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, danışma memuru, gardiyan, gemi

adamı, güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, mehteran,

mors operatörü, mübaşir, mücellit, santral operatörü/memuru, saraç, şoför, tasnifçi, terzi, vez-

nedar, aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı, çatı

onarım ustası, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta ba-

kıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temiz-

lemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı,

tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet

süresine sahip olmak, bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu

sürenin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle ya-

pılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek

öğrenim mezunu olmak,

b) Yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için fakülte veya en az

4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

c) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,

ç) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim

mezunu olmak.

Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin

6 yılının uzman veya müdür yardımcısı unvanında geçmiş olmak,

b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet

süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı iş-

leri müdür yardımcılığı unvanında geçmiş olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak,

bu hizmetin 4 yılının uzman unvanında geçmiş olmak,
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ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7

yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman

unvanında geçmiş olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin

3 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet sü-

resi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş

olmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet

süreleri de aranır.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin

2 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet sü-

resi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş

olmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, diş tabibi,

diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, hukuk müşaviri, istatistikçi, jeolog, kaptan,

kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog,

peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, tarihçi,

tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yar-

dımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak ata-

malarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür

yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar

bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atama-

larda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanı-

lacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları

ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler

ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “unvanlı her bir kadrodan” ibaresi “unvanlardan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer

alan “tek bir kadroyu” ibaresi “ilan edilen farklı unvanlardan sadece bir tanesini” şeklinde,

aynı fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkan-

lığı ve Kuvvet Komutanlıkları” ibaresi “Kurumların” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin

sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece

kendi personeli başvurabilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şeklide

değiştirilmiştir

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az

altmıştır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği

için ayrı ayrı hazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puan-

dan başlamak üzere belirlenerek başarı puanlarına göre atanır.

Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin

tercihlerine göre atamaları yapılır.

Başarı puanlarında eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, başarı sıralaması belirlenir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin

duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından

başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar

ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık

süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atan-

mamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı

kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavı

Madde 19 – Kurum gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda

bulunan engellilerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılabilmesi için ge-

rekli önlemleri alır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Unvan değişikliğine tabi kadrolarda görev yapan ilgili personelin istemesi ve atanıla-

cak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması halinde, görevde yükselmeye tabi hizmet grup-

larından sadece İdari Hizmetler ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara sınav ya-

pılmaksızın atama yapılabilir. Aynı nitelikleri taşıyan birden fazla personel olması halinde, sı-

rasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 – Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki

diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına

tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı un-

vanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve

Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu

Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinde yer alan “, uzman yardım-

cıları için yapılacak görevde yükselme eğitimi sonunda 12 nci maddede belirtilen konularda”

ibaresi “sınav duyurusunda belirtilen yazılı sınav konularında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/50)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli

Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin

ikinci fıkrasına, ek-53’te ibaresinden sonra gelmek üzere “, Zavot ek-54’te, Güney Karaman

ek-55’te, Hasmer ek-56’da, Hasak ek-57’de, Ramlıç ek-58’de” ibaresi eklenmiş ve aynı Tebliğe

ekte yer alan Ek-54, Ek-55, Ek-56, Ek-57, Ek-58 eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK
GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve
söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari
para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kap-
samında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanunun 80 inci maddesinin on ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alacak: 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsa-

mında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarele-
rince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,

b) Gümrük vergileri: EK-1 sayılı listede yer alan, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali
veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer
vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine
göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti
ile gümrük vergileri toplamını,

ç) Kanun: 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanunu,

d) Kesinleşmiş alacaklar: Alacaklara karşı 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde
belirtilen sürelerde idari itirazda bulunulmaması, idari itiraz yolunun tüketilmesi ve süresi için-
de idari yargı mercilerine başvurulmaması ya da idari yargı mercilerince verilen kararların ke-
sinleşmiş olması ile 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması
ve uzlaşılması durumunda,

e) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014
tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,

ifade eder.
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(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için uygu-

lanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki

ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.

(3) Bu Tebliğde yer alan tarihler, belirtilen tarihi de kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebliğ Kapsamı Alacaklar

Tebliğin kapsamı

MADDE 4 – (1) 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar

uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme

faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlara ilişkin olarak 5 ila 9 uncu madde-

lere göre işlem yapılır.

Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı idari para cezaları

MADDE 5 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların öden-

memiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme

alacakları yerine 11/9/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap-

lanacak tutarın bu Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıl-

larına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tah-

silinden vazgeçilir.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları

MADDE 6 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun

ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve

5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para ceza-

larının % 50’sinin bu Tebliğde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların

kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları

MADDE 7 – (1) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para

cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bun-

lara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 11/9/2014 ta-

rihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Tebliğde be-

lirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi,

gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumu

MADDE 8 – (1) Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları

MADDE 9 – (1) Kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş

ise 7 nci maddeye uygun olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin

ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru şekli ve süreler
MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık

2014 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-2’de belirtilen forma uygun olarak
başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren gümrük vergilerine ilişkin alacakların
yapılandırılmasına ilişkin başvurular münhasıran ilgili gümrük idaresine yapılır. Gümrük ida-
releri adına niyabeten diğer tahsil dairelerine yapılacak başvurular işleme alınmaz.

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı
ayrı başvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük
beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edi-
len birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu du-
rumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgele-
rinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bu-
lunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Bir vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası
kararı için ayrı ayrı yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırıl-
masına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bil-
giler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak

kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret
unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde ve müte-
selsil sıra numarası ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre kayda alınır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular
gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının
veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru
süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük
idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şe-
kilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin
yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedil-
mez, borçluya 22 nci maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gön-
derilmesi için 1/12/2014 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin
veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle red-
dedilir.

(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru
kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 18 inci maddede
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.
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(6) Kabul edilen başvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgiler ile
bunlara ait ödeme planları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre kayda alınır.

(7) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarele-
rine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine
gönderilir.

(8) Kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle, taleplerin süratle değerlen-
dirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.

Ödeme süresi
MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2014

yılı Aralık ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte
ödenmesi şarttır.

(2) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde
süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 13 – (1) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az

(2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öden-
meyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ora-
nında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanunun 80 inci maddesi
hükümlerinden yararlanılır.

(2) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin birinci fıkrada belirtilen şekilde
de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için bir) taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(3) Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla beş Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar
yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(4) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde
borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanırlar.

(5) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, borçluların yaptıkları ödemeler, vadesi önce
gelen borçlardan başlanarak her bir taksit dönemi itibarıyla mahsup edilir. Yapılan ödemelerle
belirtilen şekilde yapılan mahsup sonucu tamamen tahsil edilemeyen dönemlerde Kanunun 80 inci
maddesi hükmü ihlal edilmiş sayılır ve kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için yapılmış
ödemeler kadar Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alacak Tutarının Tespiti

Kesinleşmiş alacaklarda tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 14 – (1) Kanunun 80 inci maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının tes-

piti için vergi asıllarına;
a) Vade tarihinden, 11/9/2014 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması halinde, bu faizin he-

saplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi

aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
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Asılları tamamen ödenmiş kesinleşmiş alacaklara ilişkin, kısmen tahsil edilmiş ge-
cikme faizi ve gecikme zammı

MADDE 15 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergi-
lerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarının, 11/9/2014 tarihinden önce
kısmen tahsil edilmiş olması durumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zam-
mı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alı-
narak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır.
(2) Ödenmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan

Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından, ödenmiş olan gecikme zammı ve
gecikme zammı oranında faiz tutarı çıkartılmak suretiyle bulunacak tutar, Kanunun 80 inci
maddesi kapsamında tahsil edilecek tutarının hesaplanmasında esas alınır.

(3) Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde öden-
mesi koşuluyla, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.

(4) Ödenmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan
Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayarak, kalan gecikme
zammı ve gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş
gecikme zammı ve gecikme oranında faizden red ve iade yapılmaz.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 16 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta
esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme
zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları kullanılır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı EK-3’te yer alan örneğe
uygun şekilde hesaplanır.

(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alaca-
ğın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son
günlerine rastladığı hallerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan
başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları EK-4 sayılı
tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dik-
kate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi
değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE
tutarı sıfır kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zam-
mı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde
hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde,

bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri:
A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.
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(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran
iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı da uygulanmaz, bu hallerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Taksitlendirmede faiz uygulaması
MADDE 18 – (1) Kanunun 80 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 11/9/2014

tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki

veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen
taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha
kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dö-

nemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Taksit tutarı EK-5’te yer alan örneklere uygun
şekilde hesaplanır.

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar
MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edil-

mekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/9/2014 tarihine kadar öden-
memiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir ala-
cağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı elli Türk Lirasını aşmayan asli alacakların,
b) İdari para cezalarında seksen Türk Lirasını aşmayanların,
c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,
ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı yüz Türk Lirasını aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler ve Hususlar

Tecil edilen alacakların yapılandırılması
MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-

dırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre
11/9/2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, Kanunun
80 inci maddesi kapsamına giren alacakların, 11/9/2014 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve
diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından,
kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlana-
bilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri ge-
çerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen
süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde öden-
memiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
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(2) Kanunun 80 inci maddesinden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, söz ko-

nusu maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 11/9/2014 tarihinden sonraki süreler

için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

(3) Kanunun 80 inci maddesine göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen

hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu

fıkranın uygulanabilmesi için haciz tatbik edilen malların bölünebilir nitelikte olması haczin

devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması gerekir. Teminat deği-

şikliği talepleri de bu çerçevede değerlendirilir.

İade edilmeyecek alacaklar

MADDE 21 – (1) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacaklara karşılık

11/9/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar

ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun

veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi

yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

Dava konusu edilen alacaklar

MADDE 22 – (1) Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçlu-

ların söz konusu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan

vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Borçluların, Kanun hükümlerinden

yararlanabilmeleri için, belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini de belirtmeleri

gerekir.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-6’da yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük

idaresine verilir.

(3) Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve

açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak 11/9/2014 tarihinden

sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama

giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.

(4) 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek

tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için Kanunun 80 inci

maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunularak davadan vazgeçilmesi halinde,

6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince haksız çıkma zammı talep edilemez.

Yetki

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip

sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ

(II-27.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortak-

lıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birlikte hareket eden kişiler: Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla

açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ya da tüzel
kişileri,

b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri
ile yurt dışı borsaları,

c) Gelişen işletmeler piyasası: Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Hakim ortak: Birlikte veya tek başına ortaklığın oy haklarının en az %98’ine sahip

olan gerçek ya da tüzel kişileri,
d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
g) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim or-

taklıkları,
ğ) Pay alım teklifi: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan tek-

lifi,
h) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
ı) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
i) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini,
j) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan anonim ortaklıkları,
k) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan

veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yö-
netim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme
hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Kullanımı

Oy haklarının hesaplanma usulü
MADDE 4 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak

üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının
%98’ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından
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sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin
tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma
hakkı doğar.

(2) Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ve do-
laylı paylar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar ve paylar üzerinde intifa veya alım hakkı
olan kişilerin sahip olduğu oy hakkı dikkate alınmaz.

(3) Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı dışında tabi oldukları diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

Hakların kullanımına ilişkin prosedür
MADDE 5 – (1) Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya

bu konumda iken ek pay alınması durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Söz konusu açıklamayı takip eden
üç aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak dışındaki
diğer ortaklar altıncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen fiyat üzerinden satma
hakkını kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletir. Üç aylık süre içerisinde hakim ortağın
hakim ortak konumunu kaybetmesi durumunda, sürenin bitimine kadar satma hakkının kul-
landırılmasına devam edilir. Hakim ortak söz konusu üç aylık süre içerisinde, satma hakkının
kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak üzere, ek pay alımında bulunamaz.

(2) Ortaklık, satma hakkı kullanım talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını
araştırır ve ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay
değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatır.

(3) Ortaklık, pay sahiplerinin taleplerini, talebin kendisine ulaşmasını izleyen en geç
bir ay içinde ve her halükarda değerleme raporu sonuçlarının kamuya açıklanmasını takip eden
en geç üç iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile hakim ortağa bildirir.

(4) Hakim ortağın, satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını izleyen en geç
üç iş günü içinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını kullanmak
isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin hakim ortak tarafından or-
taklık hesabına yatırılmasını takip eden en geç ikinci iş günü ortaklık tarafından ödenir ve öde-
me ile birlikte pay devir işlemleri sonuçlandırılır. Satma hakkı yatırım kuruluşu vasıtasıyla kul-
landırılabilir.

(5) Satma hakkı kullanılmak istendiğinde, sahip olunan imtiyazlı veya imtiyazsız tüm
paylar için kullanılmalıdır.

(6) Satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini ta-
kiben en geç üç işgünü içinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak, bu
hakkını altıncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirtilen fiyat üzerinden kullanmak üzere
ortaklığa başvurur. Söz konusu başvuruda; hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi, satım bedeli
ile banka teminat mektubuna yer verilmesi veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak
fonun özel bir hesapta bloke edilmesi gerekir.

(7) Ortaklık yönetim kurulu diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar kar-
şılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alarak ihraç belgesinin onaylanmasını
teminen Ek’te yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurur. Payları borsada işlem gören ortak-
lıklar, eş zamanlı olarak ayrıca paylarının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvurur.
Kurula yapılacak başvuru, Kurulun paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tahsisli sermaye
artırımı esaslarına göre sonuçlandırılır; ancak bu durumda borsanın toptan satışlar pazarına
ilişkin düzenlemelerinde yer alan fiyat marjlarına ilişkin esaslar uygulanmaz.
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(8) Hakim ortak, diğer ortakları ortaklıktan çıkarmaya ilişkin toplam bedeli Kurul ona-
yını takip eden üç iş günü içinde ortaklığın banka hesabına yatırır. Ortaklık tarafından hakim
ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı, hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına
karşılık olarak bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında bloke edilen ortaklığa önceden vermiş
olduğu söz konusu tutara mahsuben gerçekleştirilir. İhraç edilecek yeni paylar için nominal
değerinden aşağı olmamak kaydıyla ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli üzerinden he-
saplanacak Kurul ücreti, ihraç belgesinin teslim alınmasından önce hakim ortak tarafından Ku-
rulun ilgili hesabına yatırılır.

(9) Kurulca onaylı ihraç belgesi, ortaklıklar tarafından Kurul onayını takip eden üç iş
günü içerisinde ticaret siciline tescil edilir ve TTSG’de yayımlanır. Ortaklıktan çıkarma hak-
kının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

(10) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, hakim ortağın parayı ortaklık hesabına ya-
tırmasını takip eden iş günü bu bedelin hakim ortak dışındaki ortakların hesabına aktarılması,
söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına
aktarılması talebi ile MKK’ya başvurur. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tu-
tarlar, MKK tarafından hakim ortak dışındaki hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili
yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilir. Söz konusu tarih itibarıyla MKK sisteminde or-
taklık nezdinde izlenen paylar ile kaydileştirilmeyen ve anılan tarihten sonra pay sahibi oldu-
ğunu ispat eden kişilerin paylarına ilişkin bakiye tutarın, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre
boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke he-
sapta nemalandırılmak suretiyle tutulması gerekir. Bloke edilecek tutar yerine banka teminat
mektubu verilmesi mümkündür. Payların iptalinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda, ilgili
yatırım kuruluşunun Takasbank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır. Üç yıl boyunca Ta-
kasbank nezdinde bloke olarak tutulan tutarın neması ile hesapta kalan bakiye, üç yıllık sürenin
sonunda talep üzerine ortaklığa iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi olduğunu ispat eden
kişilere payları karşılığında ödenecek pay bedelleri ortaklık tarafından karşılanır. Bu fıkranın
uygulanmasında bloke hesapta yer alan tutarın nemalandırılması, aracılık işlemlerinde uygu-
lanacak takas esasları ve blokajın kaldırılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından Kurulun
onayı ile belirlenir.

(11) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar; hakim ortağın ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanacağını, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması sebebi ile payların iptal edi-
leceğini ve pay sahibi olan ortakların satım bedeli karşılığında sahip oldukları pay senetlerinin
imhası için ortaklığa başvurmaları gerektiğini Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklar ve ortaklık merkezinin bulunduğu yerde
yayımlanan en yüksek tirajlı yerel süreli yayınlardan birinde veya ulusal bir gazetede ilan eder.
Teslim olunan pay senetlerinin bedelleri aynı gün içerisinde tam ve nakden ödenir. Pay senetleri
ilgili kuponlarla birlikte noter huzurunda fiziken iptal ve imha edilir ve bu durum noter tara-
fından düzenlenecek bir tutanakla tespit ettirilir. Söz konusu ortaklıklar; ortaklıktan çıkarma
hakkının kullanımına konu olan ve iptal edilmiş sayılan önceki payları, herhangi bir süre sınırı
olmaksızın sahiplerinin yapacakları başvuru üzerine satın almakla yükümlüdür.

(12) Onuncu fıkrada belirtilen MKK sürecinin tamamlanmasının ardından, borsa tara-
fından konuya ilişkin başvuru değerlendirilerek ortaklık paylarının borsa kotundan çıkarılma-
sına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilir; anılan karar, kararın borsa tara-
fından KAP’ta duyurulmasını izleyen ilk iş günü yürürlüğe girer.
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(13) Hakim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanıldığı ortaklıklar, Kurul
tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılır.

(14) Bu madde kapsamında yapılacak borsa kotundan çıkarılma işlemleri, ayrılma hak-
kının doğmadığı haller arasında kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Kullanım Bedeli

Hakların kullanım bedeli
MADDE 6 – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin süreçte

bedel Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenir.
(2) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli olarak;
a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için;
1) Borsada işlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun kazanıl-

dığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten
önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması,

2) Borsada işlem görmeyen pay gruplarının her biri için; işlem gören sadece bir pay
grubu bulunması durumunda bu gruba ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyat, işlem gören birden fazla pay grubu bulunması
durumunda ise bu gruplara ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü
çerçevesinde tespit edilen fiyatların aritmetik ortalaması,

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın
tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel

dikkate alınır.
(3) Satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel ise,
a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde

hesaplanacak fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme
raporunda belirlenen bedel, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konu-
munda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde Kanunun
26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat ile hakim ortak ko-
numunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya
açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama
fiyatlarının ortalaması karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel,

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası çerçeve-
since hazırlanan değerleme raporunda belirtilen bedel ile hakim ortak konumunun kazanıldı-
ğının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten
önceki bir yıl içinde Kanunun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış
ise bu fiyatın karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel

olarak kabul edilir. Bu maddede belirtilen süreler içinde gerçekleştirilen işlemler ile il-
gili olarak Kurulca Kanunun 101 ve 107 nci maddeleri uyarınca işlem yapılmasına karar ve-
rilmesi durumunda, bu süreler hesaplama dönemlerine dahil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamuyu aydınlatma
MADDE 7 – (1) Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya

bu konumda iken ek pay alınması, bu konumun kaybedilmesi, ortaklıktan çıkarma hakkının
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kullanılmasına karar verilmesi, hakkın kullanım bedeli ile birlikte Kurulun özel durumların
kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

(2) Aşağıdaki hususlar, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzen-
lemeleri çerçevesinde ortaklık tarafından kamuya açıklanır:

a) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı talebinde bulunulması amacıyla ortaklığa
başvurulması, ortaklıktan çıkarma süreci ve ortaklıktan çıkarma sürecinin sonuçlarına ilişkin
bilgi,

b) Satma hakkının doğması, satma hakkının kullanımı talebiyle ortaklığa başvuruda
bulunulması halinde, başvuru geldiği sürece günlük olarak, bu hakkı kullanmayı talep eden or-
takların sayısı, sermayedeki pay oranları ile toplam satma hakkı bedeli,

c) Bedelinin tespitine ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun özet veya sonuç
kısmı dahil satma hakkı bedeli,

ç) Satma hakkının kullanım süresi sonucunda, bu hakkı kullanan ortakların sayısı ve
sermayedeki pay oranları ile hakim ortağın sermayedeki pay oranı.

(3) Satma hakkının kullanımı amacıyla ortaklığa başvuruda bulunulması sırasında de-
ğerleme raporu sonucuna göre pay bedeli belli değil ise, altıncı maddede belirtilen diğer kri-
terlere göre belirlenen fiyatların satma hakkı talebinde bulunulduğuna ilişkin bilgi ile birlikte
kamuya açıklanması gerekir.

İstisnalar
MADDE 8 – (1) Kamu kurum veya kuruluşlarının pay sahibi olduğu ortaklıklarda,

ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde talepleri olmadığı sürece kamunun sahip ol-
duğu paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(2) Yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklıdır.
Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin sınırlama
MADDE 9 – (1) Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki

yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 – (1) 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

taklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde birinci fıkrada belirtilen tebliğe yapılan atıflar bu

Tebliğe yapılmış sayılır.
Mevcut durumda hakim ortak konumunda bulunan ortaklara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumun-

da bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmaz. Bu durumda
satma hakkı da kullanılamaz. Ancak hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu
haklar kullanılabilir hale gelir.

Kurula yapılmış mevcut başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yö-

nelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren bir aylık süre tanınır. Bu sürede satma hakkı kullanılamaz. Hakim ortağın
ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması durumunda satma
hakkının kullanılmasına başlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekir. Hakim ortağın
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ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma
hakkının kullanımına ilişkin hak düşürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi iti-
bariyle başlar. Hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ise hakim
ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin kamuya yaptığı ilk açıklama tarihi
esas alınır.

Oy oranlarının belirlenmesine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılabilmesi

için şart olan ve dördüncü maddede belirtilen %98’lik oy hakkı oranı, 31/12/2014 tarihine

kadar doğmuş olan ve doğacak hakların kullanımında %95, 31/12/2017 tarihine kadar doğacak

hakların kullanımında ise %97 olarak dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMI İÇİN KURULA YAPI-

LACAK BAŞVURULARDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, or-

taklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,

2. Esas sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtla-

malara ilişkin bilgiler,

3. Hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi ve satım bedeli,

4. Pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanmış

değerleme raporu,

5. Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip bir banka tarafından ve-

rilen teminat mektubuna veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak özel bir hesapta bloke

edilmiş fona ilişkin bilgi ve belgeler,

6. Yönetim kurulunun diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılı-

ğında çıkarılacak yeni payların ihracına ilişkin kararı,

7. İhraç belgesi,

8. Esas sermaye sistemindeki ortaklıklarda sermaye maddesinin değişikliğine ilişkin

madde tadil tasarısı,

9. Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda, Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fık-

rası uyarınca tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin serma-

yeye ilişkin maddesinin yeni şekli,

10. Ortaklığın mevcut sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin mali müşavir raporu,

11. Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde

ortaklık yapısı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi,

12. Ortaklığın yaptığı son sermaye artırımı tescilinin ilanına ilişkin TTSG,

13. Ortaklığı temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

14. Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 15)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 30)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi
Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’e
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci
Geçici Madde 3 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “TMS 16 Maddi

Duran Varlıklar” Standardının 3, 6 ve 37 nci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı stan-
darda eklenen 22A ve 81L-81M paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce
başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan hu-
sus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16)
Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Bu Standart aşağıda belirtilen varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz:
(a) “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faali-

yetler” Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan maddi
duran varlıklar.

(b) Taşıyıcı bitkiler dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bkz. TMS 41
Tarımsal Faaliyetler). Bu Standart taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin ürünlerine
uygulanmaz.

(c) Madenlere ilişkin arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme harcamalarının/var-
lıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bkz: “TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması
ve Değerlendirilmesi” Standardı).

(d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi ma-
denler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar.”

b) 6 ncı paragrafına “Defter değeri” tanımından önce gelmek üzere aşağıdaki tanım ek-
lenmiştir.

“Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir:
(a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması,
(b) Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve
(c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük

olması.
(TMS 41’in 5A-5B paragrafları taşıyıcı bitki tanımına ilişkin detaylı bilgi içerir.)”
c) 22 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 22A paragrafı eklenmiştir.
“22A. Taşıyıcı bitkiler işletmece inşa edilen maddi duran varlık kalemlerinde olduğu

gibi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma ve yere ge-
tirilmeden önce muhasebeleştirilir. Bu doğrultuda, bu Standartta ‘inşa’ ifadesine yapılan atıflar
taşıyıcı bitkilerin yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli
duruma ve yere getirilmeden önce yetiştirilmesi için gerekli faaliyetleri kapsayacak şekilde
dikkate alınır.”

ç) 37 nci paragrafının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“(g) Mobilya ve demirbaşlar;
(h) Ofis gereçleri ve
(i) Taşıyıcı bitkiler.”
d) 81I paragrafından sonra gelmek üzere 81J, 81K, 81L ve 81M paragrafları eklenmiştir.
“81J. “-”
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81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) bu Standardın 3, 6 ve 37 nci paragrafları değiştirilmiş, 22A ve 81L-81M paragrafları
eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus
dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler, 81M paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS
8 uyarınca, geriye dönük olarak uygulanır.

81L. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) ilk uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında zorunlu kılınan
sayısal bilginin açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dönem için TMS
8’in 28(f) paragrafı uyarınca gereken sayısal bilgi sunulur.”

81M. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler deği-
şikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama dönemine
ilişkin finansal tablolarda sunulan ilk dönemin başındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden öl-
çülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o tarihteki tahmini maliyet olarak
kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, sunulan ilk döne-
min başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesine yansıtılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI
(TMS 41) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 22)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 31)

MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’in
3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Mu-
hasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “TMS 41 Ta-

rımsal Faaliyetler” Standardının 1-5, 8, 24 ve 44 üncü paragraflarında yapılan değişiklikleri
ve aynı standarda eklenen 5A-5C ile 63 üncü paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 ta-
rihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu du-
rumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Ta-

rımsal Faaliyetler Standardının;
a) 1 inci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Taşıyıcı bitkiler dışındaki canlı varlıklar;”
b) 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Bu Standart aşağıdakilere uygulanmaz:
(a) Tarımsal faaliyetle ilgili arsa (bakınız: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 40

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller).
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(b) Tarımsal faaliyetle ilgili taşıyıcı bitkiler (bakınız: TMS 16). Ancak, bu Standart ta-
şıyıcı bitkilerin ürünlerine uygulanır.

(c) Taşıyıcı bitkilerle ilgili devlet teşvikleri (bakınız: TMS 20 Devlet Teşviklerinin Mu-
hasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması).

(d) Tarımsal faaliyetle ilgili maddi olmayan duran varlıklar (bakınız: TMS 38 Maddi
Olmayan Duran Varlıklar).”

c) 3 üncü paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Bu Standart, işletmenin canlı varlıklarından hasat edilen tarımsal ürününe, hasat anında uy-
gulanır.”

ç) 4 üncü paragrafında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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d) 5 inci paragrafında yer alan “Tarımsal ürün” tanımından sonra gelmek üzere aşağı-
daki “Taşıyıcı bitki” tanımı eklenmiştir.

“Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir:
(a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması,
(b) Bir hesap döneminden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve
(c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma ihtimalinin çok düşük

olması.”
e) 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 5A, 5B ve 5C paragrafları eklen-

miştir.
“5A. Aşağıdakiler taşıyıcı bitki değildir:
(a) Tarımsal ürün olarak hasat edilmek için yetiştirilen bitkiler (örneğin, kereste olarak

kullanılması için yetiştirilen ağaçlar),
(b) İşletmenin önemsiz kalıntı satışları dışında ayrıca bitkiyi tarımsal ürün olarak hasat

edeceğine ve satacağına ilişkin çok düşük bir ihtimalin bulunması durumunda tarımsal ürün
üretmek için yetiştirilen bitkiler (örneğin, hem meyve hem de kereste için yetiştirilen ağaçlar)
ve

(c) Yıllık mahsul (örneğin, mısır ve buğday).
5B. Taşıyıcı bitkiler artık ürün elde etmek amacıyla kullanılmadıklarında, söz konusu

bitkiler örneğin yakacak odun olarak kullanılması için kesilip kalıntı olarak satılabilir. Bu tür
önemsiz kalıntı satışları bitkinin taşıyıcı bitki tanımını karşılamasını engellemez.

5C. Taşıyıcı bitkiler üzerinde yetişen ürün canlı varlıktır.”
f) 8 inci paragrafında yer alan “Devlet teşvikleri” tanımı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“Devlet teşvikleri: TMS 20’de tanımlandığı gibidir.”
g) 24 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) İlk maliyetin yüklenilmesinden bu yana çok az bir biyolojik dönüşüm gerçekleşmiş

olması (örneğin raporlama dönemi sonundan hemen önce ekilen fideler veya yeni edinilmiş
canlı hayvanlar) veya”

ğ) 44 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“44. Tüketilebilir canlı varlıklar, hasat edilen tarımsal ürünler veya canlı varlık olarak

satışa konu olan varlıklardır. Et üretimi veya satış için elde bulundurulan canlı hayvan, çiftlik-
lerde yetiştirilen balıklar, mısır ve buğday gibi mahsuller, taşıyıcı bitkilerden sağlanan ürünler
ve kereste olarak kullanılmak üzere yetiştirilen ağaçlar, tüketilebilir canlı varlıklara örnek teşkil
eder. Taşıyıcı canlı varlıklar ise, tüketilebilir canlı varlık dışındakilerdir; örneğin, kendisinden
süt elde edilen hayvan ve kendisinden meyve hasat edilen meyve ağaçları. Taşıyıcı canlı var-
lıklar tarımsal ürün değillerdir, bunlar daha ziyade ürün sağlamak için elde bulundurulurlar.”

h) 61 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 62 ve 63 üncü paragraflar ek-
lenmiştir.

“62. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) bu Standardın 1-5, 8, 24 ve 44 üncü paragrafları değiştirilmiş ve 5A-5C ile 63 üncü
paragraflar eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında baş-
layan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda,
anılan husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler TMS 8 uyarınca, geriye dönük olarak uygu-
lanır.

63. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) ilk uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında zorunlu kılınan
sayısal bilginin açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dönem için TMS
8’in 28(f) paragrafı uyarınca gereken sayısal bilgi sunulur.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 32)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 66)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1)

Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının 54 üncü paragrafının (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar,”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI
(TMS 17) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 33)

MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama
İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’in 3 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Mu-
hasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17)
Kiralama İşlemleri” Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41 Tarımsal
Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya

(d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS 41
kapsamındaki canlı varlıklar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI
(TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 46)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 34)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma
Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’in
3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23)

Borçlanma Maliyetleri Standardının;
a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen bir özellikli varlık, örneğin TMS 41 Ta-

rımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki bir canlı varlık,”
b) 7 nci paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“(e) Yatırım amaçlı gayrimenkuller,
(f) Taşıyıcı bitkiler.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 28)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 35)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda
Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
28)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36)

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının 2 nci paragrafının (g) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(g) Gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülen TMS 41 Ta-
rımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklar,”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 36)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 27)’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimen-
kuller Standardının;

a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Tarımsal faaliyetlere ilşkin canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar) ve”
b) 7 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere TMS 16 uygulanır.” 
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
MÜŞTEREK ANLAŞMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 11) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 217)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 37)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek
Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 217)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar” Standardının B33 paragra-
fından sonra gelen başlıktaki değişikliği ve aynı standarda eklenen 21A, B33A-B33D ile C14A
paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıkları 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dö-
nemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda
açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı

(TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar Standardının;
(a) 21 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 21A paragrafı eklenmiştir.
“21A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek faaliyet

tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi du-
rumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS
3’teki ve diğer TFRS’lerdeki işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu
TFRS’de yer alan rehberle çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak
diğer TFRS’lerin açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu hüküm, yürütülen faaliyetleri bir
işletme teşkil eden müşterek faaliyetin ilk payının ve ilâve paylarının ediniminde uygulanır.
Bu tür bir müşterek faaliyette pay edinimine ilişkin muhasebeleştirme hükümleri B33A-B33D,
paragraflarında açıklanmıştır.”

(b) B33 paragrafından sonra gelen ana başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu baş-
lıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve B33A, B33B, B33C ve B33D paragrafları ek-
lenmiştir.

“Müşterek anlaşma taraflarının finansal tabloları (21A ve 22 nci paragrafları)
Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi
B33A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek faaliyet

tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi du-
rumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS
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3’teki ve diğer TFRS’lerdeki işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu
TFRS’de yer alan rehberle çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak
diğer TFRS’lerin açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu TFRS’de yer alan rehberle çeliş-
meyen işletme birleşmesine ilişkin muhasebe ilkeleri aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte
şu ilkeleri kapsar:

(a) TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde istisna sağlanan kalemler hariç olmak üzere, tanımla-
nabilir varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümü,

(b) TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen borç veya
özkaynağa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin maliyetler hariç olmak üzere, maliyetlere kat-
lanıldığı ve hizmetlerin alındığı dönemlerde edinime ilişkin maliyetlerin gider olarak muhase-
beleştirilmesi,

(c) TFRS 3 ve TMS 12 Gelir Vergileri Standartlarının işletme birleşmelerine ilişkin hü-
kümleri uyarınca, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi yü-
kümlülükleri hariç olmak üzere, varlık veya yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesinden
kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi,

(d) Varsa, edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin, edinim ta-
rihindeki net tutarlarını aşan kısımlarının şerefiye olarak muhasebeleştirilmesi,

(e) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uyarınca işletme birleşmesinde
edinilen şerefiyeyle ilgili olarak, şerefiye dağıtımı yapılan bir nakit yaratan birime ilişkin değer
düşüklüğü testinin, yılda en az bir kez ve bu birimin değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin bir
göstergenin varlığı hâlinde yapılması.

B33B Müşterek faaliyete iştirak eden taraflardan birinin, müşterek faaliyetin kurulu-
şunda sadece TFRS 3’te tanımlanan bir işletmeyi katkı olarak sağlaması durumunda, 21A ve
B33A paragrafları müşterek faaliyetin kuruluşuna da uygulanır. Ancak müşterek faaliyete işti-
rak eden tüm tarafların, müşterek faaliyetin kuruluşunda sadece işletme teşkil etmeyen varlık
veya varlık gruplarını katkı olarak sağlamaları durumunda, bu paragraflar müşterek faaliyetin
kuruluşunda uygulanmaz.

B33C Bir müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı
şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, müşterek faaliyet katılımcısı ilâve bir pay daha
edinerek müşterek faaliyetteki payını artırabilir. Bu tür durumlarda, müşterek faaliyet katılım-
cısının müşterek kontrolü elinde tutması hâlinde müşterek faaliyette önceden edinilen paylar
yeniden ölçülmez.

B33D Müşterek faaliyette pay edinen işletme dâhil, tarafların müşterek kontrolü pay-
laştığı; tarafların edinim öncesi ve sonrasında ortak kontrole tabi olduğu ve bu kontrolün geçici
olmadığı durumlarda 21A ve B33A-B33C paragrafları müşterek faaliyetteki bir payın edini-
minde uygulanmaz.”

(c) C1A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1AA paragrafı eklenmiştir.
“C1AA Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle

(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı değiştirilmiş
ve 21A, B33A-B33D ile C14A paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıklar eklenmiştir. Bu
değişiklikler, 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye
yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dip-
notlarda açıklanır.”
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(d) C14 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve C14A paragrafı eklen-

miştir.

“Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi

C14A Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle

(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı değiştirilmiş

ve 21A, B33A-B33D ile C1AA paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıklar eklenmiştir. Bir

müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı şekliyle bir işletme

teşkil etmesi durumunda, değişikliklerin uygulandığı ilk dönemin başlangıcından itibaren ger-

çekleşen edinimler için bu değişiklikler ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu nedenle, önceki

dönemlerde ortaya çıkan müşterek faaliyetlerdeki pay edinimlerine ilişkin muhasebeleştirilen

tutarlar düzeltilmez.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 38)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama

Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

menin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı

(TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

(a) 39T paragrafından sonra gelmek üzere, 39U, 39V ve 39W paragrafları eklenmiştir.

“39U “-”

39V “-”
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39W Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle

(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın C5 paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak

2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. TFRS 11’e ilişkin

söz konusu değişikliğin erken uygulanması durumunda, C5 paragrafına ilişkin değişiklik de

erken uygulanır. ”

(b) C5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C5 Geçmiş tarihli işletme birleşmelerine yönelik muafiyet hükümleri, geçmiş tarihli

iştirak yatırımları, iş ortaklıklarındaki paylar ve yürütülen faaliyetleri TFRS 3’te tanımlandığı

şekliyle bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerdeki paylar için de geçerlidir. Ayrıca, C1

paragrafı uyarınca seçilen tarih, bu tür edinimlerin tamamında aynı şekilde geçerlidir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3400 (GDS 3400) İLERİYE

YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 41

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İleriye Yönelik Fi-

nansal Bilgilerin İncelenmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan GDS 3400 metninde belirlen-

miştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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2014 Kasım Günsüzleri             Kılıç 
1200-8 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Kasım 2014 
ÇARŞAMBA Sayı : 29173 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/899 
Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sanık ERCAN KAYNARCA hakkında 

mahkememizce verilen 18/02/2014 tarih, 2012/899 esas, 2014/113 karar sayılı ilamı ile sanığın 
6136 sayılı yasanın 13/1, TCK'nın 62,52/2 maddeleri uyarınca 500 TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına ve verilen cezanın CMK'nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının 
GERİ BIRAKILMASINA ve CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL SÜREYLE DENETİM 
SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi Gazete’de ilanına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı sanığa ve ilgililere ilan olunur. 9604 

—— • —— 
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2007/452 
Karar No : 2012/873 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 27/06/2012 tarihli ilamı 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi, 5237 sayılı yasanın 62 md 
gereğince 5 Ay hapis ve 4 Gün Adli Para Cezasından 5237 sayılı yasanın 52 md uyarınca Sanığın 
kişiliği ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak 5 Ay Hapis ve 80-TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, sanığın hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 51 md uyarınca taktirden 
ertelenmesine, sanığın 1 yıl süre ile denetime tutulmasına ve sanıkta yakalanan eşyaların 5607 
sayılı yasanın 13 md yollaması ile 5237 sayılı TCK.nun 54/4 maddesi uyarınca zoralımı ile 
cezalandırılan Neriman ve Şemsiye oğlu 1967 Azerbaycan uyruklu RASIM NOVRUZOV tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 
Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 
(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 9630 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 112 TL ile en çok 112.500 TL arasında değişen; 18.11.2014 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12 TL, en çok 11.250 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen Menteşe ve profil, elektronik cihaz, r 

ulman, akaryakıt pompası, şarj cihazı, ahşap palet, elektrik motoru, cep telefonu, soket, 
oyun makinası, termostat, muhtelif giysi, kumaş ve muhtelif eşyalar vb. 67 grup eşya açık artırma 
suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 19.11.2014 
tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan 
ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10004/1-1 
—— • —— 

REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Rezidüel Lökosit Sayımı Kitleri” İdari ve Teknik 

Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 04.12.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 04.12.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 9976/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
31.10.2014 tarih ve 29161 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ (Fiziki) Miktarı ve Türü: 

Tahmini 58 TIR, 66 Tam Kamyon, 246 parsiyel kamyon yükü olup, yük ve vasıta sayısındaki 
artış ve azalışlar TPAO’yu hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmayacaktır” şeklinde düzeltilmiştir.
 9967/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey 

caddesi üzerinde bulunan tapunun pafta no: 17-18, ada no: 438, parsel no: 15’de kayıtlı Atatürk 
İşhanı'na ait 4.600,00 m2 taban alanlı arsa satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 
maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır. 

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 
3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış 

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

Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 
4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 
2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl 
Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 25/11/2014 Salı günü saat 14.00’da 
Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti 
aşağıda belirtilmiştir. 

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai 
saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. 

7 -  İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 
a - Gerçek Kişiler için : 
1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 
2 - İkametgah Belgesi, 
3 - Onaylı İmza Sirküleri, 
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 
5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 
6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 
7 - İmzalanmış şartname. 
b -  Tüzel Kişiler için : 
1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 
2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri, 
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 
4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 

yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 
5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 
6 - İmzalanmış şartname. 
8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
11 - Son müracaat tarihi 25/11/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır. 
İLAN OLUNUR. 

İli İlçesi Mevki 
Toplam Muhammen 
Bedel (K.D.V Hariç) 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

Kars Merkez Ortakapı Mahallesi, 
Faikbey Caddesi 13.066.300,00 TL 25/11/2014 14.00 

 9898/1-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesine ait, 
Telekom şebekesi, 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 : Atatürk Cad. No: 359/2 RİZE 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait Telekom şebekesi, YG-AG 

elektrik şebekesi ve ENH yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Rize 
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) : 4.260.000.-TL 
f) Geçici teminatı : 298.200.-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 : 26/11/2014 - 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 ve yahut 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 Rize 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Atatürk Cad. No: 359 /2 
RİZE 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. 9877/2-2 
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71 İŞYERİ YAPIM İŞİ İŞİN TAMAMINA İNDİRİM VERİLMEK  
SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR 

Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesine 
ait 71 işyeri 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 : Karadeniz Cad. Eski Belediye İşhanı, Eski Terminal arkası Zemin 
Kat Pazar/RİZE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 71 adet iş yeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Pazar/Rize 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 16.975.000-TL 
f) Geçici teminatı : 1.188.250.-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 : 27/11/2014 - 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 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; her türlü bina yapım işleridir. 
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 
deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 



12 Kasım 2014 – Sayı : 29173 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) 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. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 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 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Pazar 
Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Karadeniz Cad. Eski Belediye 
İşhanı Eski Terminal arkası Zemin Kat Pazar/RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- 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. 

9 - 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. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9879/2-2 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 12 Kasım 2014 – Sayı : 29173 

 

6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı talebi 

Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı ihtiyacı aşağıdaki 
listede belirtilen cihazlar Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 
teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

 
AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 

BAŞHEKİMLİĞİ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 
SIRA 
NO MALZEME ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ İHALE 

BEDELİ 

1 Dijital Renkli Dopplerli Elde Taşınabilir 
Ultrasonografi 5 Adet 100,-TL 

2 Portatif El Tipi Pals Oksimetre 30 Adet   50,-TL 
3 Bifazik Defibrilatör 6 Adet   70,-TL 
4 Cerrahi Aspiratör 10 Adet   50,-TL 
5 Volümetrik İnfüzyon Cihazı 20 Adet 100,-TL 
6 Enjektörlü Volümetrik İnfüzyon Cihazı 20 Adet 100,-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olan firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 -Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi 
teklif verilebilecektir 

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9972/1-1 
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2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet 

Yük Dengeleme Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/11/2014 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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. 

 9973/1-1 
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OTOPARK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından: 

(İKTİSADİ İŞLETMELER) 

Otopark görevlisi çalıştırılması hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal 
Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - 2122590326 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otopark görevlisi çalıştırılması hizmet alım işi. 10 kişi 

b) Yapılacağı yer : Dolmabahçe ve yeni açılabilecek diğer otoparkları kapsar. 

c) Süresi : 12 ay. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe 
Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 27/11/2014 - 14:30 

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 idari 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: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
otopark görevlisi olarak hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırmış olmak, temizlik, koruma, 
güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat 
avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İdari 
ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresinden satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale 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: İstekliler doküman bedelini Vakıfbank Taksim Şb. TR 27 0001 5001 
5800 7292 3173 51 nolu hesaba yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı 
Kızlarağası Binası Mali İşler biriminden alacaklardır. 9902/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Ereğli Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya dönemi 25.000 ton K. Şeker Nakliyesi 

hizmet alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına  göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/148000 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Adana Yolu Üzeri 9. Km 500 Evler Mh. Şeker Sk. No:1 

Ereğli/Konya 
b) Telefon ve faks numarası : 3327345930 - 3327345938 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Fabrikamızdan Ereğli’ deki Akdem Deposuna  25.000 ton 

K.Şekerin  karayolu ile nakliyesi (günlük taşıma miktarı  ± 
%20 toleranslı 1.000 ton’dur) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasından – Ereğli Organize Sanayide ki 
(16 km mesafeli) Akdem Deposuna 

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 30 (otuz) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 - 14:30 
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 İmza 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6.  İsteklinin ortak girişim  olması halinde,  bu Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7 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 
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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, 

4.1.8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.1., 4.1.2.  ve 4.1.8. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.7.  
maddesinde ki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

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

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacağı günlük şeker taşıma 
miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük şeker miktarına uygun olmayan belgeye 
sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış 

olduğu işler 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale sadece yerli  isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 177,00 TL karşılığı Ereğli Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 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, kısmı teklif verilemez. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer Hususlar 
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. 
13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 9966/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 12 Kasım 2014 – Sayı : 29173 

 

TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 
3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax:0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. gov. tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i :    Malzemenin Cinsi  Miktarı 
a) Niteliği, türü ve miktarı : SANTRİFÜJ POMPA 3 Adet 
b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: Karadon Taşkömürü İşletme 

Müessesesi Yabancı istekliler için: Sözleşmede 
belirtilen teslim limanı. 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süresi 
başlayacaktır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 
imzalanmasına müteakip Teslim süresi 
başlayacaktır. 

  Teslim süresi: 6 ay 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 10.12.2014 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : 936-TTK/1434 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. 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, 

Ticaret ve/veya 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, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
1 - TSE, ISO 9001, ISO 18001 ve CE belgeleri, (ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren 

kuruluşun akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon 
Kurumundan (‘TÜRKAK’dan) alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir) 

2 - Sanayi Bakanlığından alınacak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, 
3 - Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve 

kataloglar, 
4 - Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı 

kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar. 
Üreticilerce bu konumda olan pompa tesislerinin listesi teklifle birlikte verilecektir. 

ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 
teklif verebilir. 

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 
dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle 
beraber sunacaklardır. 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan 
önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir. 

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını 
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 
sorumlu oldukları belirtilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, 
ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
i) İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını 

teklifleri ekinde vereceklerdir. 
İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait 

sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. 
Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
j) 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. 
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. 

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait 
olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 
sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla 
belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı 
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onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 
belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler 
içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu 
anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından 
sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin 
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. 
Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya 
Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli 
mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur. 

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal 
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler 
ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş 
olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, 
belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri 
Bakanlığı onay işleminden muaftır. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
6 - Alternatif teklifler 
İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 

çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi 
teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha 
iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer 
teklifler değerlendirilebilecektir. 

7 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
8 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL’nin Vakıflar 
Bankası Zonguldak Şubesindeki Kurumumuzun TR 91 0001 5001 5800 7292 5642 28 nolu 
hesabına yatırmasına müteakip makbuz karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 10.12.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - 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 istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10005/1-1 
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4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE 
DONANIMLARININ ALIMI YAPILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/148544 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 - 312 2942036 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın niteliği, 
    türü ve miktarı : 4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü 

ve Donanımları - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin 
tümü 1 settir) 

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 01.12.2014 - Saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
4.1. İstekliler; 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) 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 belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için 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 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 12 Kasım 2014 – Sayı : 29173 

 

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 (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini; İstekliler, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak 
üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 
doğru son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 
gösteren belgeleri veya İmalatçı firmaya ait “Kompresör İmalat Yeterlilik Belgesini” veya 
İmalatçı firmanın “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”ndan birini iş deneyim belgesi olarak 
sunacaktır. 

İsteklinin kendisine ait olmayan ve İmalatçı firmadan alınan “Kompresör İmalat Yeterlilik 
Belgesi” veya “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”nun iş deneyim belgesi olarak sunulması 
halinde İstekli, belge sahibi imalatçı firma ile sözleşme süresince çalışacağına dair İmalatçı 
firmadan alacağı noter tasdikli taahhütnameyi imalatçı firmadan aldığı diğer belge ile birlikte 
ihale dokümanı arasında sunmak zorundadır. 

Süresi dolmuş belge ile noter tasdikli olmayan taahhütnameler kabul edilmeyecek olup 
Yüklenici iş süresince bu belgenin geçerliliğini sağlamak zorundadır. 

Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; her türlü “Değişken Devirli Yağsız Hava 
Kompresörü ve Donanımları” imalatı veya satımı veya temini veya montajı, benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu diğer belgeler aşağıda listelenmiştir: 
a) Basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi akredite 

kuruluşların sertifikası, 
b) Akım harmoniği %5’den küçük frekans konvertörleri kullanmak kaydıyla kompresör 

sıkıştırma elemanları (vida grupları) için 5 yıl, diğer tüm malzeme ve ekipmanlar için 2 yıl 
imalatçı firma garantisinin verileceğine dair imalatçı firmadan alınan noter onaylı belgeyi, 

c) ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası, 
d) ISO 9001 ve 14001 sertifikaları, 
e) İlgili Kuruluşlarca onaylı ve geçerli “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”, 
f) İş kapsamında bulunan otomasyon işini yapacak firma için düzenlenmiş kontrol sistemi 

üreticisinin Solution Partner, Authorized Value Provider, vb. olarak anılan Partnerlik Belgesinin 
onaylı bir sureti ya da işin kontrol sistemi üreticisinin kendisi tarafından yapılması öngörülüyorsa 
üretici tarafından düzenlenmiş taahhütname, 

Yurt dışından alınacak tüm belgeler kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde onaylı 
olacaktır. 
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4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: 
a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 
c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 
İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 
6 - Teklifler 01.12.2014 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 
kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 
ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 
Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili 
faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için avans verilmeyecektir. 9882/1-1 
—— • —— 

KUMLAMA TESİSİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/147932 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 1 adet Kumlama Tesisi, teknik şartnameye göre satın 

alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27/11/2014 - Saat 14:00 
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 TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
27/11/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9848/1-1 
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HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY BELDELERİNDEKİ 
TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdare ile ilgili bilgiler 
a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2. Cadde 

No: 86 Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks No : 0312 207 22 38 - Faks 0312 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi : ogunes@tpao.gov.tr 
2 - İhale Konusu: 
Mülkiyeti Ortaklığımıza ait; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Mahallesi 375, 377, 378, 

1302, 379, 382, 383, 1296, 384, 385, 386, 387, 1292, 389, 390, 391, 392, 393, 401, 402, 403, 405, 
407, 410, 414, 415, 418, 1330, 420, 1171, 421, 1170, 422, 423, 1167, 1201, 425, 1166, 426, 1334, 
433, 434, 1338, 1191, 438, 1154, 439, 1342, 440, 1150, 441, 1344, 445, 1350, 448, 1146, 451, 
1195, 477, 478, 1181, 481, 1203, 482, 484, 488, 493, 496, 504, 505, 509, 517, 520, 521, 613, 875, 
2614 no’lu parseller ile Yeşilköy Mahallesi 3, 834, 1408, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 1015, 1622, 1624, 
836, 840, 994, 1001, 1018, 1010, 1196, 1197, 1201, 1780, 1781, 1858 ve 2614 no’lu parseller 
üzerinde bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif 
Usulü” ve “Açık Arttırma Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır. 

3 - İhale İle İlgili Bilgiler 
a) Yapılacağı Yer : TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 

Dörtyol/HATAY 
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 27.11.2014 Perşembe günü saat 10.00 
c) İhalenin Tarih ve Saati : 27.11.2014 Perşembe günü saat 10.00 
4 - İhaleye Katılma Şartları 
a) Şartname satın alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi TP Petrol Dağıtım 
A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY 
adresinden 75 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) bedel karşılığı 
satın almaları gerekir. 

b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO 
Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin 
TR970001500158007290224965 nolu hesabına) 
yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi 
gerekir. 

c) İstenen Belgeler : İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 27.11.2014 
Perşembe günü saat 10.00’a kadar TP Petrol Dağıtım A.Ş. 
Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresine 
kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

5 - İhaleye ait bilgiler : İhale ile ilgili şartname TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol 
İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresinden ve 
ihale ilan metni www.tpao.gov.tr web adresinden 
incelenebilir. 

6 - İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak 
müracaatlar dikkate alınmayacak ve 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na tabi değildir. 
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8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 
 

Sıra 
No 

Mahalle Parsel No Müştemilat Toplam Ağaç 
(Adet) 

Tarım Arazisi 
(Dönüm) 

1 Yeniyurt 375 
Mandalina (154 adet) 

166 0 
Zeytin (12 adet) 

2 Yeniyurt 
377 Mandalina (568 adet) 

692 14 378 
Zeytin (124 adet) 

1302 

3 Yeniyurt 379 
Mandalina (234 adet) 

288 0 Zeytin (34 adet) 
Nar (20 adet) 

4 Yeniyurt 
382 

Mandalina (239 adet) 239 0 383 
1296 

5 Yeniyurt 384 
Mandalina (404 adet) 

412 25 
Zeytin (8 adet) 

6 Yeniyurt 385 
Mandalina (103 adet) 

227 4 
Zeytin (124 adet) 

7 Yeniyurt 
386 Mandalina (203 adet) 

523 0 387 
Greyfurt (320 adet) 

1292 

8 Yeniyurt 389 
Mandalina (377 adet) 

398 0 
Zeytin (21 adet) 

9 Yeniyurt 
390 Mandalina (547 adet) 

585 0 
391 Zeytin (38 adet) 

10 Yeniyurt 
392 

Mandalina (710 adet) 710 0 
393 

11 Yeniyurt 
401 Mandalina (806 adet) 

849 3 
402 

Zeytin (31 adet) 
Dut (12 adet) 

12 Yeniyurt 403 Mandalina (193 adet) 193 0 

13 Yeniyurt 405 Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.7 

14 Yeniyurt 407 Ağaç bulunmamaktadır.  0 10 

15 Yeniyurt 410 Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.3 

16 Yeniyurt 414 
Mandalina (250 adet) 

290 0 
Zeytin (40 adet) 

17 Yeniyurt 415 Mandalina (290 adet) 290 0 

18 Yeniyurt 
418 

Greyfurt (228 adet) 228 0 
1330 

19 Yeniyurt 
420 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.5 
1171 
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Sıra 
No Mahalle Parsel No Müştemilat Toplam Ağaç 

(Adet) 
Tarım Arazisi 

(Dönüm) 

20 Yeniyurt 
421 

Mandalina (265 adet) 265 0 
1170 

21 Yeniyurt 

422 Mandalina (500 adet) 

504 0 
423 

Zeytin (4 adet) 1167 
1201 

22 Yeniyurt 
425 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 8.6 
1166 

23 Yeniyurt 
426 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 8.2 
1334 

24 Yeniyurt 

433 Mandalina (566 adet) 

586 0 
434 

Zeytin (20 adet) 1338 
1191 

25 Yeniyurt 
438 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 7.99 
1154 

26 Yeniyurt 
439 Mandalina (140 adet) 

188 5.7 
1342 Zeytin (48 adet) 

27 Yeniyurt 
440 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 7.9 
1150 

28 Yeniyurt 
441 

Zeytint (240 adet) 148 6 
1344 

29 Yeniyurt 
445 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 8 
1350 

30 Yeniyurt 
448 Zeytin ( 314 adet) 

316 3.75 
1146 Dut (2 adet) 

31 Yeniyurt 
451 

Ağaç bulunmamaktadır.  0 8.3 
1195 

32 Yeniyurt 477 Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.5 

33 Yeniyurt 
478 Mandalina (190 adet) 

193 0 
1181 Zeytin (3 adet) 

34 Yeniyurt 
481 Mandalina (200adet) 

203 0 
1203 Zeytin (3 adet) 

35 Yeniyurt 482 
Mandalina (196 adet) 

210 0 
Zeytin (14 adet) 

36 Yeniyurt 484 
Mandalina (65 adet) 

79 0 
Zeytin (14 adet) 

37 Yeniyurt 488 
Mandalina (490 adet) 

496 0 
Zeytin (6 adet) 

38 Yeniyurt 493 Ağaç bulunmamaktadır.  0 4.9 
39 Yeniyurt 496 Mandalina (38 adet) 38 0 
40 Yeniyurt 504 Zeytin (92 adet) 92 0 
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Sıra 
No Mahalle Parsel No Müştemilat Toplam Ağaç 

(Adet) 
Tarım Arazisi 

(Dönüm) 

41 Yeniyurt 505 Mandalina (90 adet) 96 0 Zeytin (6 adet) 

42 Yeniyurt 509 Mandalina (233 adet) 242 0 Zeytin (9 adet) 
43 Yeniyurt 517 Mandalina (362 adet) 362 0 

44 Yeniyurt 520 Mandalina (325 adet) 334 0 Zeytin (9 adet) 
45 Yeniyurt 521 Mandalina (185 adet) 185 0 

46 Yeniyurt 613 Mandalina (190) 190 0 

47 Yeniyurt 875 Ağaç bulunmamaktadır.  0 17.5 

48 Yeniyurt 2614 Ağaç bulunmamaktadır.  0 3 

49 Yeşilköy 
3 Mandalina (373 adet) 

416 0 834 Zeytin (43 adet) 1408 

50 Yeşilköy 4 Mandalina (276 adet) 324 0 Zeytin (48 adet) 

51 Yeşilköy 

9 

Mandalina (5465 adet) 

6209 0 

11 
12 
13 
14 

Zeytin (744 adet) 1015 
1622 
1624 

52 Yeşilköy 836 Ağaç bulunmamaktadır.  0 9.8 
53 Yeşilköy 840 Ağaç bulunmamaktadır.  0 6 

54 Yeşilköy 
994 Portakal (707 adet) 

742 0 1001 Dut (35 adet) 1018 

55 Yeşilköy 1010 Mandalina (495 adet) 792 0 Zeytin (297 adet) 

56 Yeşilköy 1196 Ağaç bulunmamaktadır.  0 10.9 

57 Yeşilköy 1197 Ağaç bulunmamaktadır.  0 7.3 

58 Yeşilköy 1201 Ağaç bulunmamaktadır.  0 10.9 

59 Yeşilköy 1780 Portakal (275 adet) 305 0 Zeytin (30 adet) 

60 Yeşilköy 1781 Mandalina (900 adet) 945 0 Zeytin (45 adet) 

61 Yeşilköy 1858 Ağaç bulunmamaktadır.  0 50 

62 Yeniyurt 2614 Mandalina (150 adet) 150 0 
 9975/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Akademik Personel İlanı 

(Doçent) 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 
diğer koşullan taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

DOÇENTLER 
- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim 

ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 
adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- 
öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Müracaatlar 12/11/2014 - 26/11/2014 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar 
alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. 

 
Birimi Anabilim Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu 

Fen 
Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Doçent 1 3 Moleküler Bakteriyoloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak 
 9903/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF nolu inşaatın denetimini 

üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 
Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014 tarihli ve 
E.2014/976 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” 
karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 
11.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6007 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 
işleminin yürütülmesi 24.10.2014 tarihli ve 28500 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9981/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 
2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen 
koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü; 
Aranan Şartlar; 
Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip, 

Mekanik titreşimler alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış olmak. Dinamik 
stabilite konusunda çalışmaları bulunmak. 

Adayların; 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- 1 Adet Fotoğraf 
- Nüfus Cüzdan Sureti 
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan 
Adet Özel Koşullar 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Doç. 1 

Mühendislik Fakültelerinin Makine 
Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine 
sahip, Mekanik titreşimler alanında yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları yapmış olmak. 
Dinamik stabilite konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

 
Başvuru adresi 
Gedik Üniversitesi 
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 
İlgili Kişi: 
Hülya ELİBOL 
Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
Tel  : 0216 4524585-86/1158 
Fax : 0216 452 87 17 9904/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 
maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri 
(Profesör kadrolarına) alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 

nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, 
yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile 
Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari 
koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 
Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve 
belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları 
kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden 
öğrenilebilir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.  
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi 

içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet 
sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate 
alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
 
Rektörlük: 0 322 338 62 85 dahili 104 
 0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104 
 0 322 338 60 84, 85 dahili  2304 

 
Birim Bölüm/Anabilim Dalı/Program Ünvan Derece Sayısı Nitelik 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ/ 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK 

Profesör 1 1   

TIP 
FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/İÇ 
HASTALIKLARI ABD 

Profesör 1 1 
Gastroenteroloji 
yandal uzmanlığı 
olmak 

 9845/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2014 YILI MİLLİ SAVUNMA 

UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR 

1. GENEL : 

Milli Savunma Bakanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 9'uncu 
dereceden kadrolara atanmak üzere, 27 Eylül 2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 5 (beş) Millî Savunma 
Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI : 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak, 

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c. Sınavın yapıldığı 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 
Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar), 

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 6-7 Temmuz 
2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
sonucuna göre KPSSP47 puan türünden 85 ve daha yüksek puan almış olmak, 

d. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul 
edilen ilk 20 aday içinde bulunmak (20'nci sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü 
sınava çağrılacaktır.) 

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; 
askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş 
olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), 

f. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş 
bulunmak. 

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER : 

a. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular,  08 Aralık 2014 tarihinden           
12 Aralık 2014 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir. 

b. Adaylar, elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş 
Ekranına öncelikle giriş yaparak, müracaat ve sonraki safhalardaki tüm işlemlerinde 
kullanacakları kendilerine ait şifreyi oluşturacak, daha sonra Ön Başvuru Formu'nu doldurmak 
suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır. Bilgi güncelleme işlemlerinde, oluşturulan şifre 
kullanılacaktır. 

c. Ön Başvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek 
hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit 
edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır. 

ç. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasına göre, ön başvurusu kabul edilen 
adayların listesi, 15 Aralık 2014 tarihinde (taban puanlar ile birlikte) www.msb.gov.tr resmi 
internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. 
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d. Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıdaki belgeleri, 18 Aralık 2014 günü saat 17.30'a 
kadar, MSB Per.Bşk.lığı Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edeceklerdir. Bu tarihten 
sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenen belgeler; 

(1) Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz 
hazırlanacak), tıklayınız 

(2) Nüfus cüzdanı fotopisi, 

(3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı 
üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi 
gerekmektedir.), 

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

(5) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecektir.), 

(6) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş). 

e. Ön başvuruda bulunan ancak, gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların yerine, 
sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır. 

f. Başvuru formu ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak 
kazanan adayların isim listesi 25 Aralık 2014 tarihinde www.msb.gov.tr resmi internet adresinde 
tebliğ niteliğinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. 

g. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ve/veya bilgi bulunan ve gerekli şartları 
taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ğ. Adaylar ile iletişim elektronik ortamda olacağından elektronik posta adreslerinin 
mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 

4. SINAV KONULARI : 

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak ve Sınav Komisyonu tarafından adaylar; 

a. Mezun oldukları bölüm, KPSSP47 puan türüne ait konular ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konulardaki bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını 
elli puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini onar puan üzerinden değerlendirilerecek ve 
verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi 
kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

5. DEĞERLENDİRME VE İLAN : 

a. Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak 
hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 
alır. 
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b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi iş günü içinde 
Bakanlık’ta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren 
Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve kararlar kesindir. 
İtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

c. Giriş sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (5 asil, 2 yedek), 15 Ocak 
2014 tarihinde www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları tüm 
adaylara yazılı olarak gönderilecektir. 

ç. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar 
için müktesep hak teşkil etmez. 

d. Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar, 
atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, boşalan kadrolara, sınav sonucunun ilanından itibaren 
bir yıllık süreyi aşmamak üzere, yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan 
Bakanlıkça gerekli görülürse atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha 
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

e. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. 
Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine 
göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

f. Sınavı kazanan adayların, uzman yardımcılığına atama işlemlerinin yapılabilmesi için 
tebligatta veya ilanda belirtilecek belgeler ile birlikte, süresi içerisinde MSB Per.Bşk.lığına bizzat 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

g. Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya 
ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin,  sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı raporu alamayanların ve 
yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmayanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. 

ğ. Sınavla ilgili her türlü soru ve talepler, ''msbmemuratama@msb.gov.tr'' elektronik posta 
adresi üzerinden, bunlara ilşkin cevaplar ise adayların elektronik posta adresleri üzerinden 
gönderilecektir. 

6. SINAV YERİ VE TARİHİ : 

a. Sözlü sınav, 08-09 Ocak 2015 tarihinde Milli Savunma Bakanlığında icra edilecektir. 

b. Sınava girecek adaylar, 25 Aralık 2014 tarihinde, www.msb.gov.tr resmi internet 
sitesinde ilan edilecek gün ve saatte, MSB Per.Bşk.lığı Bakanlıklar/Ankara (Kuzey Nizamiye) 
adresinde hazır olacaklardır. 

İletişim Bilgileri : 

Belgegeçer (Faks) No. : (0 312) 417 54 64 

Posta Adresi : MSB Personel Başkanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA 

Elektronik Posta Adresi : msbmemuratama@msb.gov.tr 
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AÇIKLAMALAR: 
1. Bu form eksiksiz olarak doldurulacaktır. Bu formu eksik dolduranların talepleri dikkate 

alınmayacaktır. 
2. Yanlış bilgi ve belge vermek yada belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak 

suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak 
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep 
edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu 
yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

 9727/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 04.11.2014     Karar No: 6751 

ŞİRKETİN: 
- TİCARİ UNVANI : 1) Transatlantic Turkey Ltd. 
   2) Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. 

Şti.  
- MERKEZİ : 1) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, 

Bahamas 
  2) Tahran Cad. No: 23/1   06700 Kavaklıdere, Ankara 
- TEBLİGAT ADRESİ : 1) Şehit Ersan Cad. No:24/7, Çankaya, Ankara 
  2) Tahran Cad. No: 23/1   06700 Kavaklıdere, Ankara 
- MÜRACAAT TARİHİ : 25.09.2014 
RUHSATIN: 
- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı  
- KAPSADIĞI İLLER  : Şırnak, Mardin 
 - YÜZÖLÇÜMÜ : 49.937 hektar 
- HAK SIRA NO. : AR/SEL-TAT/4642 
- VERİLİŞ TARİHİ : 10.10.2010 
KARAR: 
Transatlantic Turkey Ltd. ve Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., 

% 50’şer hisselerle müştereken sahip bulundukları, yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra 
numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 10.10.2014 tarihinden itibaren Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması 
için müracaatta bulunmuşlardır. 

Transatlantic Turkey Ltd. ve Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit 
edildikten sonra, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı 
intibak işlemleri yapılamayan arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş 
olduğundan, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, % 50’şer 
hisselerle müştereken sahip bulundukları AR/SEL-TAT/4642 hak sıra numaralı petrol arama 
ruhsatının süresinin, 10.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 
ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 10.10.2016 
tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 9883/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 03.11.2014     Karar No: 6750 

ŞİRKETİN: 
- TİCARİ UNVANI : N.V. Turkse Perenco 
- MERKEZİ : Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
- TEBLİGAT ADRESİ : Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa/Ankara  
- MÜRACAAT TARİHİ : 30.05.2014 
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RUHSATIN: 
- MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. 

Turkse Perenco Şirketine 15.06.2010 tarihinde verilmiş 
olan AR/NTP/4748 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci 
fıkrasına göre intibakının yapılması. 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.439 hektar  
- İNTİBAKTAN SONRAKİ 
  PAFTA NUMARASI : AR/NTP/K/L45-B 
- KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
- İNTİBAKTAN SONRAKİ 
  YÜZÖLÇÜMÜ : 60.680 hektar 
KARAR: 
N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4748 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilmiştir. 

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri 
gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş 
ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi 
şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. 9884/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Şefkat İlme ve İnsanlığa Hizmet Vakfı. 
VAKFEDENLER: Tunçay KÜTÜK, Eyüp TETİK, Mustafa BOYRAZ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/01/2014 tarihinde kesinleşen 
26/09/2013 tarih, E:2012/744, K:2013/543 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanların eğitim ve öğretimine, ahlak ve hayatının gelişimine, 
insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleşmesi, bilgi ve 
görgülerinin arttırılmasına, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına, yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesine, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak sureti 
ile milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve 
milletini seven bir toplumun oluşmasını sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : İstanbul İli, Pendik İlçesi, 4408 parsel, 524,30 m2 
yüzölçümlü, "arsa" vasıflı gayrimenkul ile 9.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU : Tunçay KÜTÜK, Eyüp TETİK, Mustafa BOYRAZ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Mal varlığı, 

mütevelli heyetinin ekseriyetinin kararı ile tespit edilen ve aynı gayeye hizmet eden bir vakfa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9965/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
7374 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 9953/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/10/2014 tarih ve 1714 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45995 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 12/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9952/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/71196 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi 

İl/İlçe Adana/Sarıçam 

Adresi 
Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 
Otopark Binası 

Tel-Faks 
0322 338 70 78                        
0322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aktaş Makine İnşaat Turizm Gıda 
Nakliyat Oto. Tekstil San. ve Tic. İth. 
İhr. Ltd. Şti. 

Reha Aktaş 

Adresi 
Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulv. Piramit 
İşhanı Asma Kat N: 54 Seyhan/Adana 

Beyazevler Mah. 80030 Sk. 
Kayalar Apt. K: 10 N: 5/29 
Çukurova/Adana 

T.C. Kimlik No.  12964363688 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0410226440  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

40886  

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. 

 9995/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/135800 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

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

03122942000 

03122292132 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Emlek Turizm Temizlik İnşaat 

Ticaret Limited Şirketi  
Emrah Emlek 

Adresi 

Cihangir mahallesi E-5 Yan Yol 

Üzeri İGS Yanı 195/7 Avcılar 

/İSTANBUL 

Cihangir mahallesi E-5 Yan Yol 

Üzeri İGS Yanı 195/7 Avcılar 

/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. ---- 24514410506 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Avcılar V.D. 334 050 3870 ---- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

 T.C. İstanbul Ticaret Sicili 

Müdürlüğü   
---- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 651185 ---- 

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 (x) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9961/1-1 
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MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/195495 - 2014/188339 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi İstasyon Civarı Tel-Faks 
0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Baymetal Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi ve  

Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İsteks 

Sanayi Sitesi D-3 Blok No:14 Başakşehir 

İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
733 036 9812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
725235  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9974/1/1-1 
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MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/263 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi İstasyon Civarı  Tel-Faks 
0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kalıpsan Kalıp Makina Plastik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
Bünyamin ÖLMEZBAŞ 

Adresi 
Kızılırmak Mahallesi 86. Sokak No: 19 

KIRIKKALE 
 

T.C. Kimlik No. --- 34162627966 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
492 002 8064  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2190  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9974/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü-Denizli Orman İşletme 
Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/91621 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Denizli Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe PAMUKKALE/DENİZLİ 

Adresi 
Çamlaraltı Mah.Hüseyin Yılmaz 
Cad. No:108 

Tel-Faks 258 2125455-258 2119651 

Posta Kodu 20160 E-Mail denizliisl@ogm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Şahsuvaroğlu İnşaat Nakliye 
Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti. 

 

Adresi 
Nailbey Mah. Gazi Cad.50 ler İş 
Merkezi Kat:5 No:155 
Merkez/ELAZIĞ 

 

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

7980582469  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11038  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 9968/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/89079 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Menderes Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe İzmir/Gaziemir 

Adresi Akçay Caddesi No: 258 Tel-Faks 0232 251 32 85-0232 251 00 08 

Posta Kodu 35410 E-Mail menderesisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Ormancılar İş Makinaları Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
3. Sanayi Sitesi 25. Sok. No:116 
Denizli 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

647 006 09 54  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16021  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9969/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/35308 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Pınarbaşı Orman İşletme Müd. İl/İlçe Kastamonu/Pınarbaşı 

Adresi Fatih Mah. Atatürk Cad. No:24/A Tel-Faks 3667712015-3667712140 

Posta Kodu 37770 E-Mail erolgok@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Alkoç İnşaat Bilgisayar San. ve Tic. 

Ltd. Şti. Ali KÖSE 

Adresi Ticaret Odası Pasajı No:12 

KASTAMONU 

Ticaret Odası Pasajı No:12 

KASTAMONU 

T.C. Kimlik No.  41041616362 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0550001510  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2505  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9970/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/42067 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 
Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara 

Adresi 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü 
Cad. No: 14/E ANKARA 

Tel-Faks 0 (312) 207 65 82 

Posta Kodu 06560 E-Mail ozm01@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Trista Tekstil Gıda İş Güvenlik ve 
Danışmanlığı San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Duaçınar Mah. Vişne Cad. 1.Sert Sok. 
No:21 Yıldırım/BURSA 

 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8450322640  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

83406  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

( x) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK ( ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden ( ) Tüm İhalelerden ( x ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden ( ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9971/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 9996/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 9997/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 9998/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 9999/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10000/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10001/1/1-1 



12 Kasım 2014 – Sayı : 29173 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10001/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10002/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın Seçilmesine

Dair Karar (No: 2014/45)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer DEMİR’in

Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/46)

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliğinde (AB/347/2012) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin

Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (661/2009/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik

Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet

Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (No: 2014/50)
— 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ
— Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2)
— Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30)
— Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 31)
— Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32)
— Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)
— Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34)
— Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35)
— Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36)
— Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37)
— Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı

(TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 38)
— Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Hakkında

Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 41

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/848 Başvuru Numaralı Kararı

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
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