T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
2 Mayıs 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29343

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7454
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

İ. GÜLLÜCE
İ. YILMAZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 192. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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23/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7454 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş
kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2015/7640
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 13/4/2015 tarihli ve 5235 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/250
1 – Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Besim ŞİŞMAN’ın
atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Taner YILDIZ

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/213
1 – Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil ÇANKAYA’nın başka bir
göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Mehmet Mehdi EKER

Başbakan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/219
1 – 1 inci derece kadrolu Niğde Vali Yardımcılığına Mülkiye Müfettişi Ali İPEK’in
atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Sebahattin ÖZTÜRK

Başbakan

İçişleri Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/225
1 – Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan KÜÇÜKDAĞLI’nın, başka
bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Ömer ÇELİK

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/226
1 – Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet GEDİK’in, başka bir göreve atanmak
üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Ömer ÇELİK

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/228
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine
Hasan AYKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan

Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/229
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine
Nurettin KÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/233
1 – Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere
bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/235
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Güven KARAÇUHA’nın atanması,
657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
1/5/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Veysel EROĞLU

Başbakan

Orman ve Su İşleri Bakanı
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011;
Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tâbi olan ve defterdeki yükselmelerine
ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2014 tarihine kadar defterlerinde
değişiklik yapılmasına karar verilen adlî yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları
ile idarî yargı hâkimlerine ait defterler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu
maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
ADLÎ YARGI
A - HÂKİM SINIFI
Sicil No :

Adı ve Soyadı :

Memuriyeti :

30.04.2009 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
95050

Onur YERDELEN

Niğde Hâkimi

31.08.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
125153

Bilgin ÖZTÜRK

Kızıltepe Hâkimi

31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
122550

Demet ALTINTAŞ

Çaycuma Hâkimi

31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede yükselmeye lâyık olan;
120855

Melek MÜJDE

Yargıtay Tetkik Hâkimi

31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede intibak terfisi yapan;
120968

Murat İlter DEVECİ

Bigadiç Hâkimi

30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
104688

İzzet BAŞARA

Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

30.04.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
119221

Onur KARA

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

120878

Nurdan BEYOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
125207

Berrin DINGAZ KOŞAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

125525

Şinasi Levent AYDEMİR

Özalp Hâkimi

125603

Dilek Arzuhan YEŞİL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
95054

Aytekin Çağlar TURAN

Bergama Hâkimi

95108

Mehmet DEMİR

Şırnak Hâkimi
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31.08.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede intibak terfisi yapan;
150202

Fatih KALE

Ayvalık Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120607

Selma ŞENOL ECEVİT

Yargıtay Tetkik Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
101546

Mehmet Reşat YAVUZ

Tarsus Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
107518

Volkan ULUSOY

Düzce Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
104915

Alpaslan KILIÇ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

107588

Sevil ÇALIŞKAN KOÇKUZU

Ortaca Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede intibak terfisi yapan;
109682

Hacer AYDEMİR AYDIN

Polatlı Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118856

Abdullah UÇAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

118919

Demet SAATÇIOĞLU

Çan Hâkimi

119004

Elif KARAGÖZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

119200

Emine GÖK

Kilis Hâkimi

119220

Arif ATANIAN

Ordu Hâkimi

119238

Fatma DORUK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

119268

Nuri ŞAHİN

Silifke Hâkimi

119282

Duygu AKAR TAŞ

Burdur Hâkimi

120806

Özgür Kemal KARTAL

Hassa Hâkimi

122457

Derya TUNÇ KÖSEOĞLU

Şemdinli Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
118923

Gülbeyaz ÇOLAK

Tavas Hâkimi

119279

Nesrin ÇOŞKUN

Senirkent Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120834

Meral AYLUÇTARHAN

Yalvaç Hâkimi

124701

Pınar ERGUT

Yargıtay Tetkik Hâkimi

125992

Gamze DEMİR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

126008

Döndü ÇUHADAR ERBİL

Yargıtay Tetkik Hâkimi
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31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
125934

Derya Deniz ARSLAN

Pınarhisar Hâkimi

126029

Burçin GÜREŞCİ

Espiye Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
125440

Köksal GÜMÜŞ

Mesudiye Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
104703

YILMAZ GENÇ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

104805

İsmail SARI

Amasya Hâkimi

119260

Ülkü ÇOBAN

Vakfıkebir Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
104844

Tuğba EREN TOKYÜREK

Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

107547

Sefa ÇINAR

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

107571

İbrahim KAYA

Aksaray Hâkimi

109448

Özcan BOZKURT

Giresun Hâkimi

120586

Bahdiyar ÇOBAN

Oltu Hâkimi olup Türkiye Adalet
Akademisinde görevli

31.12.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
151418

Yasin BOSTAN

Çerkezköy Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120808

Gülide AVCIOĞLU

Çivril Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede intibak terfisi yapan;
150968

Burcu DÖLEK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

153618

Fatih AKHAN

Devrekâni Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
125655

Filare ŞAHİN ÜN

Mesudiye Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
125389

Enis KORKMAZ

Düziçi Hâkimi

137414

Hakan VAPUR

Çekerek Cumhuriyet Savcısı

138738

Şemsi TOZOĞLU

Erciş Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
124586

Tarık ÇAVAK

Kaş Hâkimi

125300

Serhat ÜSTÜNER

Bahçe Hâkimi olup Türkiye Adalet
Akademisinde görevli

150974

Ferhat GÜLBAĞÇA

Kocaali Hâkimi
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31.12.2013 tarihi itibarıyla 8 inci derecede intibak terfisi yapan;
153146

Hülya ÖZDEMİR

Edirne Hâkimi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 2 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
95122

Sinan KALKAN

Elazığ Hâkimi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
97978

Ali İhsan SEVER

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kurul Müfettişi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;
107428

İsmet GÜVENÇ KAYAŞ

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120941

Asiye Şule GÖKDEMİR

Havza Hâkimi

126023

Beytullah AKAN

Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi

B - SAVCI SINIFI
Sicil No

Adı ve Soyadı

Memuriyeti

30.04.2011 tarihi itibarıyla 2 nci derecede yükselmeye lâyık olan;
40088

Serkan Miraç GÖBEKLİ

Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

31.08.2011 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
41964

Yakup AVŞAR

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

31.08.2011 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101250

Oğuz AKYOL

Niğde Cumhuriyet Savcısı

31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
107404

Hamdiye YILMAZ İMRET

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede intibak terfisi yapan;
151444

Erdal CENGİZ

Midyat Cumhuriyet Savcısı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
93715

Hacı Hüseyin DAŞDEMİR

Tosya Cumhuriyet Savcısı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101429

Ersin YALÇIN

Gemlik Cumhuriyet Savcısı

31.08.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
95256

Aslan AKSOY

Van Cumhuriyet Savcısı
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31.08.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118965

Pınar GEZER ATANIAN

Ordu Cumhuriyet Savcısı

119211

Mehmet Emin YALVAÇ

Reyhanlı Hâkimi

109679

Burak YILMAZ

Anamur Cumhuriyet Savcısı

109459

Murat ŞAHİN

Körfez Cumhuriyet Savcısı

104786

Murat AKÇAER

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

31.08.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118971

Günce COŞAR

Didim Cumhuriyet Savcısı

122421

Muhammet Fatih UĞURLU

Turhal Cumhuriyet Savcısı

125487

İsmail ARSLAN

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

31.08.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede yükselmeye lâyık olan;
119133

Ömer YILDIRIM

Van Cumhuriyet Savcısı

31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
125923

Hakan YILDIZ

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

31.08.2013 tarihi itibarıyla 8 inci derecede intibak terfisi yapan;
150011

Akın ÇETİN

Erdemli Cumhuriyet Savcısı

31.12.2013 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
95215

Hakan ÖZYILMAZ

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

31.12.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
40154

Nimet KÖSEOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

98027

Metin ŞAHİN

Burdur Cumhuriyet Savcısı

31.12.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
107438

Şükrü İPEK

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

31.12.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
119358

Abdulvahap KILINÇ

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

31.12.2013 tarihi itibarıyla 8 inci derecede intibak terfisi yapan;
153163

Süleyman Tuna DİKMEN

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

30.04.2014 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
107435

Kamil ERTUĞRUL

Sarayköy Cumhuriyet Savcısı
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30.04.2014 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
94994

Eyüp SAVCI

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı

101455

Mustafa AÇAR

Fatsa Cumhuriyet Savcısı

101470

Vahit KAYBAL

Çorum Cumhuriyet Savcısı

30.04.2014 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120584

Ali Cihan YEDİYILDIZ

Alaçam Cumhuriyet Savcısı

125172

Harun DUYKU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İDARİ YARGI
Sicil No

Adı ve Soyadı

Memuriyeti

31.12.2011 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
102682

Mehmet BOZKURT

Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi

31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118561

Özlem ÖZDEMİR

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi

30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101138

Osman HAZIR

Danıştay Tetkik Hâkimi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede intibak terfisi yapan;
152920

Onur SIR

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi

31.08.2013 tarihi itibarıyla 8 inci derecede intibak terfisi yapan;
152913

Hüseyin ÖZDEMİR

Danıştay Tetkik Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
97727

Ali Osman AVCI

Danıştay Tetkik Hâkimi

31.12.2013 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101773

Volkan MÜFTÜOĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi olup, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkili
Tetkik Hâkimi

101786

Saim EKİCİ

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
94880

Tahsin TOSUN

Danıştay Tetkik Hâkimi

30.04.2014 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120479

Serhat Emin TAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi
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YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT
DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, eğitimi ile
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve
yurt dışı teşkilatı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon: Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, mesleki nitelik değerlendirmesi ve teklifini yapmak üzere teşkil edilecek Komisyonu,
e) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi,
ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu veya
bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,
f) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,
g) Müsteşar Yardımcısı: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısını,
ğ) Personel Dairesi Başkanlığı: Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığını,
h) Yurt dışında sürekli görev: Yabancı ülkeler veya uluslararası kurum ve kuruluşlar
nezdinde ülkemizi sürekli görevle temsil eden akredite personelin yaptığı görevi,
ı) Yurt dışı teşkilatı: Büyükelçilik ve Daimi Temsilcilikler nezdindeki Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Müşavirlikleri ile Başkonsolosluk ve Konsolosluklar nezdindeki Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Ataşeliklerini,
i) Yurt dışı teşkilatı kadroları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarını,
ifade eder.

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanacak Personele İlişkin Esaslar
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı veya Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili
kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunmak veya Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl
çalışmış olmak.
b) Yabancı dil bilmek (Resmi dili, Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkelere yapılacak atamalarda bu şart aranmaz).
c) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
ç) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
Özel şartlar
MADDE 6 – (1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları ile Bakanlık merkez teşkilatı veya
bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit
edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın yurt dışında
sürekli görevlere atanabilirler.
(2) Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış
olanlar, Komisyonca yapılacak mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak ve bir defaya
mahsus olmak üzere yurt dışında sürekli görevlere atanabilirler. Bu şekilde yapılacak atamalar,
Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının % l0'unu geçemez.
Yabancı dil bilgisi yeterliği
MADDE 7 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin, görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından o
ülkede en çok konuşulan dili bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliği için Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
en az yetmiş puan alınması zorunludur.
(2) Yabancı dil bilgisi yeterliği için, Komisyonca değerlendirmenin yapıldığı tarihten
geriye doğru son beş yılda alınmış, geçerli bir belgeye sahip olunması zorunludur.
Mesleki nitelik değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Komisyon, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlardan
yurt dışı sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanların mesleki nitelik değerlendirmesini, ilgili
personelin yabancı dil bilgisi ve temsil yeteneğini esas alarak yapar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Kuruluşu, Personelin Seçimi, Atanması ve Eğitimi
Komisyonun kuruluşu
MADDE 9 – (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, Genel
Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. Üyelerden birisinin herhangi bir nedenle bulunmadığı durumlarda yerlerine vekaleten bakan kişi Komisyonda yer alır.
(2) Başkan ve üyeler, komisyon toplantılarının, kendilerinin yurt dışına atanmak üzere
teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar.
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanma şartlarını taşıyanlar
arasından, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanları mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutmak.
b) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin seçimini ve atanması uygun bulunanların
teklifini yapmak.
c) Yurt dışı sürekli göreve devam etmesinde sakınca görülen personelin süresinden önce
geri çekilmesini teklif etmek.
Atama
MADDE 11 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri
ile birlikte belirlenen adaylar, yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere Bakana teklif edilirler.
(2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde, Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili
kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda fiilen bulunanlar arasından yurt dışında sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanları Komisyon değerlendirmesi olmaksızın; Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye
İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında
en az iki yıl çalışmış olup fiilen bu kadrolarda bulunanlar arasından yurt dışında sürekli göreve
atanma şartlarını taşıyanları ise Komisyon değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere teklif edebilir.
Yurt dışında sürekli göreve atanan personelin eğitimi
MADDE 12 – (1) Yurt dışında sürekli göreve ataması uygun görülen personel, atandığı
görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.
Yurt dışı görev süresi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt dışına sürekli görevle atananların görev süresi üç yıldır. Bu süre, Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.
(2) Yurt dışı görev süresi sona erenler, merkezde durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl görev yapmış olmaları zorunludur.

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Süresinden önce merkeze alınma
MADDE 14 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;
a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şartlarını sonradan kaybedenler,
b) Görevlerinde başarılı olmadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi
ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü, yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesinde sakınca
görülenler,
c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya diğer resmi kuruluşlarca yapılan geri çekilme
teklifleri Bakanlıkça uygun görülenler,
yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.
(2) Sağlık nedenleri hariç, yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteğiyle merkeze alınan memurlar ile yetersizlikleri nedeniyle merkeze alınan memurlar, bu Yönetmelikte
belirtilen bekleme sürelerine ek olarak yurt içinde iki yıl daha görev yapmadan yurt dışı göreve
atanamazlar.
İzin kullanımı
MADDE 15 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanan personelin izinleri, misyon şefinin bilgisi dahilinde Genel Müdürlük onayı ile verilir. İzne ayrılış ve göreve
başlama yazıları Genel Müdürlüğe gönderilir.
Uyulacak kurallar ve rapor yazma
MADDE 16 – (1) Yurt dışı teşkilatında görevlendirilen personelin uyacağı kurallar,
koordinasyon kuracağı makamlar, görevli bulunduğu ülkenin resmi makamları ve halkı ile ilişkileri, aylık rapor ve diğer raporlara ilişkin hususlarda 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yurt dışında sürekli görevde bulunanların görev süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında sürekli görevde bulunanların görev sürelerine ilişkin olarak göreve atandıkları tarihte yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
3146 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uyarınca atananlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3146 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre yapılan
sınavda başarılı olup Yurt Dışı İşçi Uzmanı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlükte en az bir
yıl çalıştıktan sonra yurt dışında sürekli göreve atanabilirler.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında ulusal demiryolu altyapı ağına erişimin sağlanması amacıyla demiryolu altyapı
erişim ücretlerinin belirlenmesi ve demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile ilgili olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Demiryolu altyapı erişim ücretlerinin belirlenmesine dair usulleri ve demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile ulusal demiryolu altyapı ağında verilen hizmetler ile ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan ancak ikinci bir demiryolu tren işletmecisi tarafından altyapı kapasite tahsisi talep edilmesi halinde söz konusu demiryolu altyapısında verilen hizmetleri kapsar.
b) Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan demiryolu altyapısında verilen şehir
içi ve banliyö hizmetleri ile ulusal demiryolu altyapı ağı kullanılmadan sadece ilgili demiryolu
altyapısı sahibinin kendi faaliyet ve iştigal alanı için yük taşımacılığında kullanılan demiryolu
altyapısını kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ) ve (k) bentleri ile 28 inci maddesine ve 24/4/2013
tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun
1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 2 nci maddesi ve 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alternatif güzergâh: Demiryolu tren işletmecisiyle ilgili olarak yük ve yolcu hizmetinde kullanılan bir güzergâh için ikame edilebilirliği olan söz konusu güzergah ile aynı kalkış
ve varış noktası arasında başka bir güzergâhı,
b) Altyapı erişim ücret tarifesi: Demiryolu altyapı işletmecilerinin demiryolu taşımacılık
hizmetinin sunulması karşılığında demiryolu tren işletmecilerinden alacağı altyapı erişim ücretlerini içeren cetveli,
c) Altyapı kapasite tahsisi: Bir demiryolu altyapı işletmecisi tarafından bir erişim sözleşmesiyle belirli bir süre için, belirli bir demiryolu altyapı kapasitesinin bir demiryolu tren işletmecisinin kullanımına verilmesini,
ç) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
e) Banliyö hizmetleri: Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olan bir şehir merkezi veya
şehirleşmiş bölge, il ve civar bölgeleri arasında metro, hafif raylı ve benzeri sistemleri güvenli
bir şekilde işleterek yolcu taşımacılığı hizmeti sunan kamu tüzel kişilerinin ve şirketlerin verdiği
hizmetleri,
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f) Barınma hatları: Demiryolu çeken ve çekilen araçlarının iki görev arasında geçici
olarak park yapması için demiryolu altyapı işletmecileri tarafından belirlenmiş hatları,
g) Çerçeve anlaşması: Bir demiryolu tren işletmecisi ile bir demiryolu altyapı işletmecisi arasında kamu hukuku veya özel hukuk uyarınca akdedilen, akit tarafların hak ve yükümlülüklerini, bir şebeke bildiriminde belirtilen tahsis döneminden daha uzun bir dönem boyunca
uygulanacak ücretleri belirleyen ve hukuki bağlayıcılığı bulunan anlaşmayı,
ğ) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını,
h) Demiryolu altyapı işletmecileri: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketlerini,
ı) Demiryolu altyapı kapasitesi: Belirli bir zaman aralığında ve belirli bir hat kesiminde
trafik ve hattın altyapı nitelikleri yönünden işletilebilecek azami tren sayısını,
i) Demiryolu tren işletmecileri: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
j) Emniyet belgesi: Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinin emniyetli bir
şekilde yönetildiğini gösteren, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisinin Emniyet Yönetim Sistemi kurduğunu ve ilgili emniyet standartları ve kurallarına uyum gösterebildiğini kanıtlayan ve Bakanlık tarafından bu işletmecilere verilen belgeyi,
k) Emniyet yönetim sistemi: Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik
önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin oluşturulmasını ve bunların devamlı takip edilerek gerektiğinde revize edilebilmesini sağlayan ve
ilgili ulusal mevzuata uyan organizasyonel yapıyı,
l) Erişim sözleşmesi: Altyapı kapasite tahsis başvurusu olumlu sonuçlanan demiryolu
tren işletmecisi ile altyapı kapasite tahsisi yapan demiryolu altyapı işletmecisi arasında yapılan
ve şebekeye erişimi sağlayan sözleşmeyi,
m) Eşik değerler: Demiryolu tren işletmecilerinin planlanan ve gerçekleşen tren seferleri, planlanan süreler ve gecikme gibi önemli parametrelerle ilgili performanslarını değerlendirmek üzere demiryolu altyapı işletmecileri tarafından şebeke bildiriminde belirtilen performans planı kapsamındaki performans değerlerini,
n) Hizmet sağlayıcıları: Demiryolu tren işletmecilerine yakıt temini, yükleme/boşaltma,
manevra ve benzeri demiryolu altyapı işletmecilerinin vermediği veya veremediği hizmetleri
yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu tüzel kişilerini ve şirketlerini,
o) Hizmet tesisi: Bu Yönetmeliğin Ek-2 bölüm 1,2,3,4'te belirtilen bir veya daha fazla
hizmetin tamamı veya bir kısmının tedarik edilmesine izin veren özellikle düzenlenmiş alan,
bina veya ekipman dahil tesisleri,
ö) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini
sağlamak amacıyla ve hizmetin süresini, taşımacılık yapılacak hat boyunu, yapılacak tren sefer
sayılarını, uygulanacak yolcu taşımacılığı bilet ücretleri ile ödeme usullerini belirleyen bir sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünü,
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p) Kapasite analiz raporu: Demiryolu altyapısı üzerindeki kapasite isteklerinin yeterince
karşılanamaması durumunda, kapasite kısıtlılıklarını belirleyerek sıkışıklığı hafifletmek ve varsa ilave istekleri karşılamak için kısa ve orta vadede alınabilecek önlemler konusunda kapasite
analizlerini içeren raporu,
r) Kapasite geliştirme planı: Altyapının bir bölümünün 'sıkışık altyapı' olarak ilan edilmesine yol açan kapasite kısıtlarını hafifletmek amacıyla alınacak önlemlerin uygulanması için
yapılan planları,
s) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan, istenmeyen, beklenmedik, ani ve kasıtsız bir olay veya olaylar zincirini,
ş) Mücbir sebep: Görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil
edebilecek nitelikte, önüne geçilmesi olanaksız, irade dışı beklenmedik deprem, sel ve benzeri
doğal afetler ile yangın ve bunlara benzer olayları,
t) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini
etkileyen, kaza tanımı dışında kalan durumları,
u) Orer planı: Belirli bir şebeke veya hat kesiminde bir takvim yılı içinde işletilmesi
planlanan trenlerin hareketleriyle ilgili güzergahı, kalkış ve varış zamanlarını, tren sefer sayılarını içeren ve tren çizgilerinden oluşan planı,
ü) Performans raporu: Demiryolu altyapı işletmecilerinin bir önceki orer planı döneminde sunduğu kapasite ve hizmetlerin tüm kriterleriyle kullanım verimliliğini tespit eden raporu,
v) Sıkışık altyapı: Demiryolu altyapı kapasite tahsisi için farklı isteklerin koordinasyonundan sonra söz konusu isteklerin bir bölümünün altyapı kapasite tahsis talebine tam olarak
cevap verilememesini,
y) Şebeke: Bir demiryolu altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından
yönetilen ve ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan tüm demiryolu altyapı ağını,
z) Şebeke bildirimi: Demiryolu altyapı işletmecileri tarafından hazırlanan, altyapı kapasite
tahsis başvurularını mümkün kılmak için ücretlendirme ve kapasite tahsis planlarına yönelik
genel kurallar, süreler, prosedürler ve kriterler de dahil olmak üzere gerekli diğer tüm bilgileri
ayrıntılarıyla belirleyen ve Bakanlık tarafından onaylanarak yayımlanan bildirimi,
aa) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret
siciline kayıtlı şirketi,
bb) Taşımacılık yetki belgesi: Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilen ve demiryolu
ulaştırma hizmetleri sunabilmek, altyapı ve tren işletebilmek için önkoşulların sağlandığını
gösteren belgeyi,
cc) Trans-Avrupa demiryolu taşımacılık şebekesi: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından
üye ülkelerin demiryolu altyapısının entegrasyonu ve karşılıklı işletilebilirliğini amaçlamak ve
bu çerçevede teknik standartlar ve öncelikli ortak çıkar projeleri tespit edilerek, bu projeler
için finansman imkanları geliştirilmesini sağlamak ve uyumlu bir Avrupa demiryolu altyapı
sistemi oluşturmak için geliştirilen Avrupa demiryolu taşımacılık koridoru ağını,
çç) Tren çizgisi: Belirli bir şebeke üzerinde bir trenin iki yer arasında belirli bir zaman
diliminde işletilmesi için tahsis edilebilecek demiryolu altyapı kapasitesini,
dd) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik
ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,
ee) Ulusal yolcu taşımacılık hizmeti: Tüm vagonların veya tren setinin ülke sınırlarını
geçmemeleri koşuluyla yolcu trenleriyle verilen demiryolu ulaştırma hizmetini,
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ff) Ulusal yük taşımacılık hizmeti: Trenine eklenti yapılabilen ve/veya treni bölünebilen,
tüm vagonların ülke sınırlarını geçmemeleri koşuluyla farklı bölümlerin farklı hareket ve varış
noktaları olabilen, yük trenleriyle verilen demiryolu ulaştırma hizmetini,
gg) Uluslararası yolcu taşımacılık hizmeti: Trenin tüm vagonlarının veya setin Türkiye
sınırlarını en az bir kez geçtiği, farklı vagonların farklı hareket ve varış noktaları olabilen demiryolu ulaştırma hizmetini,
ğğ) Uluslararası yük taşımacılık hizmeti: Trenin tüm vagonlarının Türkiye sınırlarını
en az bir kez geçtiği, trenine eklenti yapılabilen ve/veya treni bölünebilen, farklı vagonların
farklı hareket ve varış noktaları olabilen demiryolu ulaştırma hizmetini,
ifade eder.
(2) Birinci fıkrada yer almayan terimler için 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanundaki tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Altyapı Tahsisi ve Ücretlendirmesi Koşulları
Genel Şartlar ve Şebeke Bildirimi
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Geçerli bir taşımacılık yetki belgesi almış olan demiryolu tren işletmecilerinin altyapı kapasite tahsisi için başvuru yapmadan önce ilgili ulusal mevzuat kapsamında tanımlanan bir emniyet yönetim sistemini kurması ve Bakanlıktan emniyet belgesi alması zorunludur.
(2) Ücretlendirme ve altyapı kapasite tahsisi planları tüm işletmecilere eşit ve ayrımcı
olmayan erişim hakkı tanımalıdır. Bu kurala aykırılık olduğunun iddia edilmesi halinde, ihtilafların çözümüne yönelik Bakanlık karar alır.
(3) Demiryolu altyapısının ayrımcı olmayan adil ve şeffaf kullanımı ile ilgili mevzuatın
uygulanma denetimini Bakanlık yapar.
(4) Demiryolu altyapı işletmecileri, birden fazla altyapı şebekesinden geçen uluslararası
yük ve yolcu taşımacılık hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak için diğer demiryolu
altyapı işletmecileri ile işbirliği yapar.
(5) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu taşımacılığında ulusal demiryolu altyapı
ağının etkin kullanımını ve rekabet ortamının oluşmasını sağlarlar. Bu amaçla diğer demiryolu
altyapı işletmecileri ile işbirliği ve ortak faaliyetler tesis edilebilir. Herhangi bir işbirliği veya
ortak faaliyetler bu Yönetmelikte belirlenen kurallara bağlı kalınarak yürütülür.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri uygulanmakta olan altyapı erişim ücret tarifesinin,
kendi şebekelerinin tümü üzerinde aynı ilkelere dayalı olmasını sağlarlar.
(7) Bu maddenin uygulanmasında ikili anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler ve
7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Şebeke bildirimi
MADDE 6 – (1) Demiryolu tren işletmecilerinin serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir
bir rekabet ortamında demiryolu altyapısına erişimlerini sağlamak ve erişim haklarını kullanabilmelerine imkân vermek için gerekli tüm bilgiler demiryolu altyapı işletmecileri tarafından
hazırlanarak yıllık şebeke bildiriminde yayımlanır.
(2) Şebeke bildirimi Ek-1’de yer alan formata uygun olarak hazırlanır ve her yıl altyapı
kapasite tahsis talepleri için son başvuru tarihinden en az dört ay önce yayımlanır. Yayımlanma
tarihinden en az 30 gün önce Bakanlık onayına gönderilir.
(3) Şebeke bildirimi, geçerlilik süresini kapsayacak şekilde ve en az bir yıl uygulanmak
üzere yayımlanır.
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(4) Şebeke bildirimi, demiryolu tren işletmecilerinin erişebilecekleri demiryolu altyapı
ağının teknik özelliklerini ortaya koyar.
(5) Demiryolu altyapı işletmecileri şebeke bildirimini internet ortamında yayımlamak
zorundadır.
(6) Şebeke bildirimi güncel halde bulundurulur ve gerektiğinde değişiklik yapılır. Güncellenen şebeke bildirimi Bakanlığın 15 günlük inceleme ve onayından sonra yayımlanır.
(7) Demiryolu tren işletmecilerince bu Yönetmelikte belirlenen şartlara riayet edilmediği durumlarda, demiryolu altyapı işletmecileri durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından
böyle bir durumun gerçekliğinin belgelenmesi ve demiryolu tren işletmecisinin gerekliliklerini
artık yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi halinde; ilgili mevzuat uyarınca taşımacılık
yetki belgesi askıya alınır veya iptal edilir. Taşımacılık yetki belgesi askıya alındığında veya
iptal edildiğinde, kullanılacak olan tren çizgilerinin sıkışık altyapıda olması halinde tren çizgileri diğer demiryolu tren işletmecilerine kullandırılır. Askıya alınan süre boyunca, askıya
alınma nedeniyle boşalan altyapı kapasitesi bir başka demiryolu tren işletmecisi tarafından kullanılana kadar altyapı erişim ücretlerinin yarısı, taşımacılık yetki belgesine işlem yapılan demiryolu tren işletmecisinden tahsil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücretlendirme İlkeleri, Sunulacak Hizmetler, Altyapı Erişim
Ücretlerinin Belirlenmesi ve Tahsili
Ücretlendirme ilkeleri
MADDE 7 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri şebekenin benzer bir parçasında aynı
nitelikteki hizmetleri gerçekleştiren farklı demiryolu tren işletmecileri için eşdeğer, ayrımcı
olmayan bir ücret tarifesini uygular ve uygulanan ücretlerin şebeke bildiriminde belirtilen kurallara uygun olmasını sağlarlar. Ücretlendirme sistemi, demiryolu tren işletmecilerinin verim
artışlarını destekleyecek şekilde düzenlenir. Şebeke bildirimi yayımlandıktan sonra, dönemi
içinde ücret artırımı ve indirimi yapılamaz.
(2) Ek-2.1’de açıklanan asgari erişim paketindeki hizmetler ve Ek-2.2’de belirtilen hizmet tesislerine erişim için istenecek ücretler, bakım-onarım dahil altyapı işletme giderleri ve
diğer ulaştırma türleri dikkate alınarak belirlenir.
(3) Altyapı erişim ücreti altyapının sıkışık olduğu dönemlerde kapasite azlığını yansıtan
ilave bir ücret içerebilir.
(4) Ek-2.1’de açıklanan asgari erişim paketindeki hizmetler erişim ücreti içerisinde yer
alır.
(5) Ek-2.2, Ek-2.3 ve Ek-2.4’de belirtilen hizmetler için alınacak ücretler, altyapı erişim
ücreti kapsamına girmez. Söz konusu hizmetlere ilişkin ücretler ayrıca belirlenir ve tahsil edilir.
Ücretlendirme, fiili kullanım miktarı üzerinden yapılır.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri tarafından kendilerine
sağlanan bilgilerin ticari gizliliğine riayet eder. Demiryolu tren işletmecileri, demiryolu altyapı
işletmecilerinden diğer tren işletmecileri ile ilgili bilgileri talep edemez.
(7) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin;
ülke ekonomisi ve/veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve/veya aşırı ücret uygulanması
ve/veya rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için belirli bir süreyle sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirir.
(8) Demiryolu altyapı işletmecileri, altyapıyı ve trenleri kategorilere ayırarak altyapı
erişim ücretlerini şebeke bildiriminde belirterek farklılaştırabilir.
(9) Bakanlık, altyapı erişim ücretiyle ilgili tüm bilgileri demiryolu altyapı işletmecilerinden talep edebilir.
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Sunulacak hizmetler
MADDE 8 – (1) Demiryolu tren işletmecileri, Ek-2.1 ve Ek-2.2’de açıklanan hizmet
tesisleri için ayrımcı olmayan bir asgari erişim paketi ve hizmet tesislerine erişim hakkına sahip
olurlar.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, talep sahibi demiryolu tren işletmecileri için Ek-2.2’de
belirtilen hizmetleri şeffaf ve adil bir rekabet ortamında yerine getirir. 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri saklı olmak üzere; demiryolu tren
işletmecilerinin Ek-2.2’de belirtilen hizmetleri alternatif hizmet sağlayıcılardan temin imkanı
bulması halinde, demiryolu altyapı işletmecileri bu hizmetleri vermeyi reddetme kararı alabilir.
Demiryolu altyapı işletmecileri aynı zamanda bu hizmetlerin varsa ilgili alternatif hizmet sağlayıcıları tarafından temin edilmesini engelleyemezler. Reddetme kararı yazılı olarak bildirilir.
(3) Demiryolu altyapı işletmecileri Ek-2.3'te belirtilen ek hizmetleri sağlayabiliyorsa,
demiryolu tren işletmecisinin talebi üzerine bu hizmetleri vermek zorundadır.
(4) Demiryolu tren işletmecileri, Ek-2.4'te belirtilen diğer yardımcı hizmetleri, demiryolu altyapı işletmecileri veya diğer hizmet sağlayıcılardan talep edebilirler. Demiryolu altyapı
işletmecileri bu hizmetleri temin etmekle yükümlü değillerdir.
Altyapı erişim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili
MADDE 9 – (1) Altyapı kullanım ücreti ve tahsili, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde yayımlanacak şebeke bildiriminde belirlenir. Şebeke bildirimi Bakanlık
onayına tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Performans Değerlendirme, Kapasite Hakları ve Tahsisli
Kapasitenin Kullanılmaması
Performans değerlendirme
MADDE 10 – (1) Demiryolu altyapı erişim ücretlendirme sistemi, performans değerlendirme kuralları aracılığıyla demiryolu tren ve altyapı işletmecilerini demiryolu altyapı ağının
performansını artırmaya teşvik eder. Performans değerlendirme kuralları, şebeke işletimini aksatan eylemler için idari yaptırımlar ve aksamadan zarar gören işletmeler için tazminat içerir.
Performans değerlendirme kuralları, demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından yayımlanır.
(2) Kapasite performans raporu, her yıl sonunda demiryolu altyapı işletmecileri ve Bakanlık tarafından ortak olarak hazırlanır ve yayımlanır.
(3) Performansı ölçmeye yönelik yöntemin temel ilkeleri şebekenin tamamı için geçerlidir.
(4) Demiryolu altyapı işletmecileri tarafından, altyapı kapasite tahsisi ve kapasite kullanım oranlarını gösteren orer planı yazılım programına bir arayüz oluşturularak, programa
Bakanlığın sürekli erişimi sağlanır. Bakanlık bu arayüz ile kapasitenin şeffaf, etkin ve adil rekabet koşullarına uygun olarak tahsis edilip edilmediğine ilişkin her türlü denetim ve kontrolü
yapma yetkisine sahiptir.
Kapasite hakları
MADDE 11 – (1) Altyapı kapasite tahsisi için başvurular, altyapı kapasitesini kullanmak isteyen demiryolu tren işletmecileri tarafından yapılır.
(2) Bir demiryolu tren işletmecisine tahsis edilmiş altyapı kapasitesi, demiryolu altyapı
işletmecileri tarafından diğer demiryolu tren işletmecilerine kullandırılamaz.
(3) Tahsis edilmiş altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demiryolu tren işletmecileri
arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapılamaz. Bu kurala aykırı olarak
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yapıldığı tespit edilen her tren seferi için, demiryolu altyapı ve tren işletmecilerine ayrı ayrı
olmak üzere 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 25.000 (yirmibeşbin) Türk Lirası
idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
(4) Demiryolu tren işletmecisine tren çizgisi şeklindeki belirli altyapı kapasitesini kullanma hakkı en fazla bir orer planı dönemi için verilir.
(5) Bir orer planı döneminden daha uzun bir dönem boyunca ilgili demiryolu altyapısı
üzerinde kapasite kullanımı için, demiryolu altyapı işletmecileri ile demiryolu tren işletmecileri
arasında bir çerçeve anlaşması yapılır.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecilerinden faaliyet seviyesiyle
orantılı bir mali teminat isteyebilir. Bu mali teminatın miktarı şebeke bildiriminde belirtilir.
Tahsisli kapasitenin kullanılmaması
MADDE 12 – (1) Demiryolu tren işletmecilerine tahsis edilen tren çizgilerinin kullanılmaması halinde; demiryolu altyapı işletmecileri tarafından şebeke bildiriminde belirtilen
usule göre ücret tahsil edilir.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, bir demiryolu tren işletmecisine tahsis edilen ve
kullanılmayan altyapı kapasitesi hakkında diğer demiryolu tren işletmecilerine gerekli duyuruları en kısa sürede kendisine ait internet sitesinde yayınlar ve söz konusu kapasiteleri diğer
demiryolu tren işletmecilerine kullandırabilir.
(3) Demiryolu tren işletmecilerine mücbir sebeplere bağlı olarak kullandırılamayan tahsisli altyapı kapasitesi için ücret tahsil edilmez.
(4) Demiryolu altyapı işletmecileri mücbir sebeplere veya beklenmedik bir duruma
bağlı olarak, demiryolu tren işletmecilerine kullandırılamayan tahsisli altyapı kapasitesi için
mümkünse alternatif güzergâh önerir. Demiryolu tren işletmecisinin alternatif güzergâh nedeniyle doğan ilave maliyetleri, kusurları oranında demiryolu altyapı işletmecileri ve/veya diğer
demiryolu tren işletmecileri tarafından karşılanır.
(5) Demiryolu altyapı işletmecileri veya demiryolu tren işletmecilerinin kusurlarından
dolayı beklenmedik bir durum oluşur ve alternatif güzergâh önerilemezse, tahsisli altyapı
kapasitesini kullanamayan diğer demiryolu tren işletmecileri, şebeke bildiriminde belirlenen
kriterlere göre kusurları oranında demiryolu altyapı işletmecileri ve/veya diğer demiryolu tren
işletmecilerinden tazminat alırlar.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri veya demiryolu tren işletmecilerinin kusurlarından
dolayı beklenmedik bir durum oluşması halinde, tahsisli altyapı kapasitesini gecikmeli kullanan
diğer demiryolu tren işletmecileri ve/veya demiryolu altyapı işletmecileri şebeke bildiriminde
birim saat geciktirme başına belirlenen ücreti, kusurları oranında demiryolu altyapı işletmecilerinden ve/veya diğer demiryolu tren işletmecilerinden tazminat olarak alırlar/verirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Birden Fazla Altyapı Ağı Üzerindeki Altyapı Kapasite Tahsisi
Birden fazla altyapı ağı üzerindeki altyapı kapasite tahsisi
MADDE 13 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, kendi tasarruflarındaki altyapı ağının
dışında bir demiryolu ağının kullanımını da gerektiren demiryolu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin altyapı kapasite tahsisini sağlamak için diğer demiryolu altyapı işletmecileri ile işbirliği
yaparlar.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, Avrupa Birliği’ne yönelik demiryolu taşımacılık
faaliyetlerini; Trans-Avrupa demiryolu taşımacılık şebekesi kullanım kuralları çerçevesinde
düzenlerler ve bunu sağlamak için uygun olan süreçleri oluştururlar.
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(3) Demiryolu altyapı işletmecileri, uluslararası demiryolu taşımacılık faaliyetlerine
yönelik altyapı kapasite tahsislerini önceden garanti edilmiş işbirliği kuralları çerçevesinde yapar ve kullandırırlar.
(4) Bu madde kapsamında yapılan işbirlikleri, garanti altına alınan altyapı kapasitesi
ve bu kapasitenin tahsisi ile ilgili kurallar, demiryolu tren işletmecilerine ve kamuoyuna duyurulur.
ALTINCI BÖLÜM
Çerçeve Anlaşmaları ve Erişim Sözleşmesine İlişkin Hükümler
Çerçeve anlaşmaları ve erişim sözleşmesine ilişkin hükümler
MADDE 14 – (1) Bir çerçeve anlaşması, demiryolu tren işletmecisine bir orer planı
dönemini aşan süre için sunulacak altyapı kapasitesinin genel özelliklerini belirtir ancak tren
çizgilerini belirlemez. Çerçeve anlaşmaları, anlaşmanın kapsamına giren altyapı üzerinde haksız rekabet ve tekel oluşturacak, diğer demiryolu tren işletmecilerinin veya hizmet sağlayıcılarının kullanımına engel oluşturacak şekilde olamaz.
(2) Çerçeve anlaşmaları bir erişim sözleşmesi ile tamamlanır ve geçerli olur.
(3) Altyapı kapasite tahsisi başvurusu olumlu sonuçlanan demiryolu tren işletmecisi,
demiryolu altyapı işletmecisiyle bir erişim sözleşmesi imzalar. Bir erişim sözleşmesinin asgari
şartları Ek-3’te yer almakta olup, Ek-3’e uygun bir örnek erişim sözleşmesi taslağı şebeke bildirimi ekinde yayımlanır. Yapılan erişim sözleşmelerinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(4) Çerçeve anlaşmaları, demiryolu altyapısının daha etkili kullanılabilmesini sağlamak
amacıyla sınırlı olmak üzere sözleşme maddelerinde değişiklik veya kısıtlama yapılmasına izin
verir.
(5) Çerçeve anlaşmalarının tek taraflı değiştirilmesi veya iptal edilmesi durumunda
idari yaptırım uygulanır. Ancak, bu yaptırımların niteliği ve nicelikleri şebeke bildiriminde belirtilir.
(6) Çerçeve anlaşmaları, azami beş yıllık bir dönemi kapsar ve anlaşma süresinin bitiminden 6 ay önce yenilenebilir.
(7) Ticari gizliliğe sadık kalmak kaydıyla, çerçeve anlaşmalarının genel nitelikleri ilgili
tarafların ulaşabileceği şekilde açık erişime sunulur.
(8) Çerçeve anlaşması imzalanmasını müteakip bir örneği Bakanlığa gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kapasite Tahsis Program Takvimi, Başvuru, Planlama ve Koordinasyon Süreci
Kapasite tahsis program takvimi
MADDE 15 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri altyapı kapasite tahsisini, Ek-4’te
belirtilen kriterlere göre hazırlanan kapasite tahsis program takvimine uygun olarak yapar.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri taslak orer planı hakkında istişareye başlamadan
önce, uluslararası tren çizgileriyle ilgili olarak diğer demiryolu altyapı işletmecileri ile mutabakat sağlanmaması halinde Bakanlığın görüşü doğrultusunda hareket edilir.
Başvuru
MADDE 16 – (1) Demiryolu tren işletmecileri, demiryolu altyapı işletmecilerine şebeke bildiriminde belirlenmiş kurallar çerçevesinde, kendilerine demiryolu altyapısını kullanma
hakkı verilebilmesi için başvuru yaparlar. Başvurudan önce gerekli ön şartların ve yeterliliklerin
ilgili mevzuatta açıklandığı üzere sağlanması zorunludur.
(2) Düzenli orer planı ile ilgili başvurular Ek-4’te belirtilen kriterlere göre hazırlanan
altyapı kapasite tahsis program takvimine uygun olarak yapılır.
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(3) Bir çerçeve anlaşmasına sahip olan demiryolu tren işletmecileri ise bu çerçeve anlaşmasına uygun olarak başvuruda bulunurlar.
(4) Birden fazla şebekeden geçen tren çizgileri için demiryolu tren işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisine başvurarak altyapı kapasite tahsis talebinde bulunabilir. Bu durumda
demiryolu altyapı işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi adına diğer ilgili demiryolu altyapı
işletmecileriyle söz konusu talebi karşılamak üzere iletişime geçer.
Planlama
MADDE 17 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, birden fazla şebekeden geçen tren
çizgileri için yapılan talepler de dahil olmak üzere, kendi altyapısı için aldığı tüm talepleri
kapasiteyi en yüksek düzeyde kullandırarak karşılamaya çalışır. Ayrıca, uygulanacak kısıtlamalar sebebiyle demiryolu tren işletmecisinin uğrayacağı ekonomik etkilerini de göz önünde
bulundurur.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, planlama ve koordinasyon süreci içinde belirli hizmetler için sadece 19 uncu ve 21 inci maddelere göre öncelik verebilir.
(3) Demiryolu altyapı işletmecileri orer planı taslağı hakkında demiryolu tren işletmecilerine danışır ve görüşlerini sunmak üzere taraflara en az bir ay süre verir. Altyapı kapasite
tahsisi talebinde bulunmuş tüm demiryolu tren işletmecileri bu bir aylık süre içinde orer planına
ilişkin görüşlerini iletirler. Tüm bu içerik ve süreler şebeke bildiriminde demiryolu altyapı işletmecilerince detaylandırılmak zorundadır.
(4) Demiryolu altyapı işletmecileri, kendisine iletilen herhangi bir sorunu gidermek
için uygun tedbirleri alacaktır. Demiryolu altyapı işletmecileri daha önceden tahmin edilen sıkıntılar ve sık karşılaşılan sorunlar için kendi internet sayfasında veya hazırlanacak bir rehberde
bu sorunları ve çözüm yollarını açıklar.
Koordinasyon süreci
MADDE 18 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri 17 nci maddeye göre yapılacak planlama sürecinde bir kısıtla karşılaşılması halinde, tüm taleplere mümkün olan en iyi karşılığı
veren çözümü taraflar arası koordinasyon yoluyla sağlar.
(2) Koordinasyon gerektiren bir durum ortaya çıktığında, demiryolu altyapı işletmecileri, talep edilen tren çizgisi yerine çözüme yönelik olarak makul sınırlar içinde farklı bir tren
çizgisi önerme hakkına sahiptir.
(3) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu
tren işletmecileri ile istişare yoluyla çözüm elde etmeye çalışır. Bu istişare aşağıdaki bilgilerin
makul bir süre içinde ücretsiz ve yazılı veya elektronik formatta açıklanmasına dayandırılacaktır.
a) Aynı güzergâhlarda diğer demiryolu tren işletmecileri tarafından talep edilen tren
çizgileri,
b) Diğer demiryolu tren işletmecilerine tahsis edilen tren çizgileri ve aynı güzergâhlara
ilişkin bekleyen tren çizgisi talepleri,
c) Diğer demiryolu tren işletmecilerine aynı güzergâhlarda önceki orer planındaki gibi
tahsis edilen tren çizgileri,
ç) İlgili güzergâhlar üzerinde mevcut kalan kapasite,
d) Altyapı kapasite tahsisi sürecinde kullanılan kriterler.
(4) Demiryolu altyapı işletmecisi tarafından demiryolu tren işletmecisine diğer demiryolu tren işletmecilerinin kimlikleri açıklanmadan sektörel ve/veya bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili hususlarda bilgilendirme yapılır.
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(5) Koordinasyon sürecini yöneten ilkeler, şebeke bildiriminde belirlenir. Burada ayrıca
uluslararası tren çizgilerini düzenlemedeki zorluklar da yansıtılır ve bu tren çizgilerinde yapılan
düzenlemelerin diğer ülkelerdeki demiryolu altyapı işletmecileri üzerindeki etkileri de açıklanır.
(6) Altyapı kapasite tahsis taleplerinin koordinasyon ile çözülemediği durumlarda demiryolu altyapı işletmecileri tüm istekleri karşılamak için alternatif çözümler dahilinde girişimde bulunur.
(7) Bu Yönetmeliğin 27 nci ve 28 inci maddelerinin hükümleri saklı kalmak şartıyla,
altyapı kapasitesinin tahsisinde yaşanacak ihtilafların hızla çözülebilmesi için, şebeke bildiriminde açıklanacak süreçlere göre çözüm önerileri oluşturulur. Öneriler, en geç 10 iş günü içinde
karara bağlanır. Önerilerin uygun bulunmaması halinde ilgili taraflar Bakanlığa 10 iş günü içerisinde itiraz edebilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sıkışık Altyapı, Program Dışı Talepler ve Sınıflandırılmış Altyapı
Sıkışık altyapı
MADDE 19 – (1) İstenen tren çizgilerinin koordinasyonundan ve demiryolu tren işletmecileri ile istişare yapılmasından sonra altyapı kapasitesi taleplerinin yeterince karşılanamaması durumlarında, demiryolu altyapı işletmecileri altyapı kesiminde meydana gelen sıkışıklığı
derhal ilan etmek zorundadır. Bu, aynı zamanda yakın gelecekte yetersiz kapasite yaşayabileceği öngörülmüş olan altyapı için de yapılır.
(2) Bir altyapı kesiminin sıkışıklığı ilan edildiğinde ve 23 üncü maddede belirtilen bir
kapasite geliştirme planının bulunmadığı takdirde, demiryolu altyapı işletmecileri 22 nci maddede belirtilen bir kapasite analizi yapar.
(3) 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilave ücretlere rağmen sıkışık altyapı
kapasitesine karşı tatmin edici bir sonuç elde edilemediği durumda, altyapı kapasitesinin tahsisi
için demiryolu altyapı işletmecileri şebeke bildiriminde yer alan öncelik sıralamasını uygular.
(4) Demiryolu altyapı işletmecileri tarafından kapasite tahsis edilirken, kamu yararını
gözetecek, demiryolu ve kombine yük taşımacılığının gelişimini teşvik edecek şekilde hizmetlere öncelik verilmesini sağlamak için ayrımcı olmayan koşullarda gerekli tüm önlemler alınır.
(5) Öncelik sıralaması; banliyö hizmetleri, uluslararası yolcu taşımacılık hizmetleri,
kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki yolcu taşımacılık hizmetleri, ulusal yolcu taşımacılık
hizmetleri, uluslararası yük taşımacılık hizmetleri, ulusal yük taşımacılık hizmetleri şeklindedir.
(6) Demiryolu altyapı işletmecisi, işletmecilik sırasında beşinci fıkrada yer alan tren
sınıfları arasında toplam bekleme sürelerini minimize edecek şekilde uygulama yapar.
(7) Bakanlık öncelik sıralamasını gözetmeksizin sıkışık altyapıda yapılan altyapı kapasite
tahsisinin yeniden düzenlemesini isteyebilir.
Program dışı talepler
MADDE 20 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, program dışı tren çizgisi taleplerine
mümkün olduğunca çabuk ve her durumda beş iş günü içinde cevap verir. Mevcut atıl veya
fazla kapasite ile ilgili bilgiler, kendi internet sitesinde bu kapasiteyi kullanmak isteyebilecek
olan tüm demiryolu tren işletmecilerinin erişimine sunulur.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri program dışı bakım-onarım ihtiyaçları ve program
dışı kapasite tahsis taleplerine hızlı cevap verebilmek amacıyla ihtiyaca göre kapasiteden belli
bir pay ayırma ve saklama hakkına sahiptirler. Demiryolu altyapı işletmecileri yedek tutulması
gereken kullanılabilir hat kapasiteleri için ihtiyaç değerlendirmesi yaparlar.
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Sınıflandırılmış altyapı
MADDE 21 – (1) Uygun alternatif güzergâhlar ve/veya aynı güzergâhta farklı zaman
dilimi bulunduğu durumlarda demiryolu altyapı işletmecileri, ilgili taraflarla istişareden sonra
o güzergâh için günün tamamında veya belirli zaman dilimlerinde izin verdiği ve belirlediği
tren sınıflarında kullanılmak üzere altyapı kapasitesi tahsis eder. Bu sınıflandırma oluşturulduğu
zaman, demiryolu altyapı işletmecileri altyapı kapasitesi tahsisi yaparken tren güzergâhında
izin verilen tren sınıfına öncelik verir. Öncelik sıralamaları ve bu tren sınıflarına göre kodlar
şebeke bildiriminde açıklanır. Böyle bir kapasitenin atıl olduğu ve tren dizisinin hat üzerinde
işletilebilmesi için gerekli olan teknik özellikleri sağladığı durumlarda, bu altyapının kullanımı
önlenmeyecektir.
(2) Tren çizgisi tahsisi talebinde bulunan demiryolu tren işletmecisi her türlü hizmetten
faydalanabilecek şekilde sınıflandırılmış altyapı kapasitesi planlama sürecine alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kapasite Analiz Raporu ve Kapasite Geliştirme Planı
Kapasite analiz raporu
MADDE 22 – (1) Kapasite analiz raporu, demiryolu altyapı işletmecileri tarafından
her yılın Aralık ayı sonuna kadar hazırlanır. Bu rapor varsa altyapı kapasite tahsis taleplerinin
karşılanmasına engel teşkil eden kısıtlamaları/zayıf noktaları belirler ve karşılanamayan taleplerin de karşılanmasını sağlayacak kısa ve orta vadede alınabilecek tedbirleri, çözüm teklifleri
ile hizmetleri yeniden planlamayı, hız değişikliklerini ve altyapı iyileştirmelerini de içerir.
(2) Kapasite analiz raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir.
Kapasite geliştirme planı
MADDE 23 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, altyapının sıkışık olması durumunda
kapasite analiz raporunun tamamlanmasından sonraki altı ay içerisinde bir kapasite geliştirme
planı hazırlar.
(2) Kapasite geliştirme planı sıkışık altyapı durumundan etkilenen demiryolu tren işletmecileri ile görüşüldükten sonra hazırlanır.
(3) Kapasite geliştirme planı içerisinde aşağıdaki unsurlar yer alır:
a) Sıkışıklığın sebepleri,
b) İlgili kısımdaki trafiğin gelecekteki gelişimi ve değişimi hakkında tahminler,
c) Altyapının geliştirilmesini engelleyen kısıtlamalar,
ç) Altyapı erişim ücret değişikliklerinin yıllık değişimine ilişkin tahminler de dâhil olmak üzere kapasite geliştirmeye yönelik alternatiflerin ve giderlerin hesaplanması.
(4) Kapasite geliştirme planına tespit edilen önlem önerilerinin fayda-maliyet analizi
ve önlemlerin ne zaman, nasıl uygulanacağının takvimsel olarak açıklaması da eklenir.
(5) Kapasite geliştirme planı sonuçlandırılmadan önce Bakanlığın görüşü alınır ve sonuçlandırılmış planın bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri, 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren ilave
ücretin tahsiline aşağıdaki hallerde son verir:
a) Bir kapasite geliştirme planı üretmemişse,
b) Kapasite geliştirme planında belirlenen çözüme yönelik işlemler için hiçbir işlem
yapılmamış, bu konuda ortaya bir irade konulmamışsa.
(7) Demiryolu altyapı işletmecileri, Bakanlığın onayını alarak 7 nci maddenin üçüncü
fıkrası kapsamına giren ilave ücretin tahsiline aşağıdaki hallerde devam eder:
a) Kapasite geliştirme planı demiryolu altyapı işletmecilerinin kendi kontrolü dışındaki
nedenlerden ötürü gerçekleştirilemiyorsa,
b) Kapasite geliştirme planında mevcut seçenekler fayda/maliyet analizi sonucu ekonomik veya mali olarak uygulanabilir değilse.

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

ONUNCU BÖLÜM
Tren Çizgilerinin Kullanımı, Bakım ve Onarım Çalışması İçin Altyapı Kapasitesi
ve Trafik Kesintisi Durumunda Özel Önlemler
Tren çizgilerinin kullanımı
MADDE 24 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecilerine tahsis
edilen tren çizgilerinin üç aylık süre zarfında şebeke bildiriminde belirtilen eşik değerler altında
kullanılması halinde söz konusu tren çizgisinin kullanım hakkını iptal eder. Mücbir sebep halleriyle ilgili hükümler saklıdır.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, planlama sürecinde şebeke bildiriminde belirlenen
koşullarda tren çizgisi tahsis işlemi için o tren çizgilerinin bir önceki yıla ait performans seviyelerini de dikkate alır.
Bakım ve onarım çalışması için altyapı kapasitesi
MADDE 25 – (1) Altyapı bakım ve onarım işlemleri, hat kesimleri ve uygulama takvimi itibariyle ayrıntılı olarak şebeke bildiriminde yayınlanır.
(2) Demiryolu tren işletmecilerinin talep ettiği veya etmeyi planladığı tren çizgilerinde
yapılacak hat bakımları için demiryolu altyapı işletmecileri rekabeti engellemeyecek, ayrımcı
olmayacak şekilde önlemini alır.
(3) Demiryolu altyapı işletmecileri programlı olmayan altyapı bakım çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, demiryolu tren işletmecilerini mümkün olduğunca çabuk
ve her durumda 24 saat içinde bilgilendirir.
Trafik kesintisi durumunda özel önlemler
MADDE 26 – (1) Tren hareketlerinin teknik bir arıza veya kaza/olay gibi nedenlerle
aksaması durumunda, normal işletme şartlarına geri dönmek için demiryolu altyapı işletmecileri
gerekli tüm adımları planlı bir şekilde uygulamalıdır. Bu amaçla demiryolu altyapı işletmecileri
ciddi kaza veya tren hareketlerinde oluşacak kesinti durumunda haber verilecek çeşitli kuruluşların listelendiği acil eylem planı hazırlar.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri, acil ve çok gerekli hallerde altyapıyı geçici olarak
kullanılamaz hale sokan arıza nedeniyle tahsis edilen tren çizgilerini herhangi bir uyarı yapmaksızın geri çekebilir. Demiryolu altyapı işletmecileri, en kısa sürede sistemin onarılıp tekrar
normal hale getirilmesini sağlar.
(3) Demiryolu altyapı işletmecisi altyapıyı tekrar en kısa sürede normal duruma geri
getirmek üzere gerekli gördüğü takdirde, demiryolu tren işletmecilerinden uygun kaynakların
tarifesine göre ücreti mukabil kendi kullanımına hazır hale getirmelerini talep etme hakkına
sahiptir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve Şikâyet Hakkı ile Danışma ve Bilgi İsteme Hakkı
İtiraz ve şikâyet hakkı
MADDE 27 – (1) Bir demiryolu tren işletmecisi kendisine haksız muamele edildiği,
ayrımcılığa maruz kaldığı veya başka bir şekilde zarar gördüğü kanaatindeyse Bakanlığa, demiryolu altyapı işletmecisinin kararlarına karşı veya ilişkili demiryolu tren işletmecisiyle ilgili
olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde itiraz etme hakkına sahiptir:
a) Şebeke Bildirimi,
b) Şebeke Bildirimindeki kriterler ve uygulamaları,
c) Kapasite tahsis süreci ve sonucu,
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ç) Ücretlendirme şeması ve indirim şablonları,
d) Ödemesi gereken altyapı ücretlerinin düzeyi,
e) Serbest erişim ile ilgili düzenlemeler.
(2) Bakanlık, demiryolu altyapı işletmecileri tarafından belirlenen ücretlerin kurallara
uygun ve adil olmasını sağlar.
(3) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecileri arasında altyapı erişim ücretlerine yönelik anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler, Bakanlık gözetimi altında yapılır.
Bakanlık, müzakereler esnasında bu Yönetmelikte belirtilen kural ve ilkelere aykırılık görülmesi halinde Bakanlığın görüşü doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılır.
(4) Bakanlık, kendisine iletilen herhangi bir şikâyeti değerlendirir ve 30 gün içerisinde
ilgili taraflardan bilgi talep ederek görüşmeleri başlatır. Her durumda tüm bilgilerin alınmasını
müteakip 6 hafta içerisinde gerekçeli kararını taraflara bildirir.
(5) Bakanlığın itiraz veya şikâyet üzerine verdiği kararlar, tüm taraflar için bağlayıcıdır.
(6) Bir demiryolu tren işletmecisinin altyapı kapasite tahsis talebinin kabulü veya reddedilmesi ile ilgili olarak Bakanlığa başvurması halinde; Bakanlık, demiryolu altyapı işletmecisinin kararını doğrular veya belirlediği yönlendirmelere uygun olarak tadilini ister.
Danışma ve bilgi isteme hakkı
MADDE 28 – (1) Bakanlık, demiryolu piyasası hakkında görüşlerini almak üzere demiryolu tren işletmecileriyle düzenli olarak yılda en az bir defa danışma toplantıları yapar.
(2) Bakanlık ilgili taraflardan, her türlü bilgiyi isteme yetkisine sahip olup talep edilen
bilgiler Bakanlığa bir ay içerisinde verilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre iki hafta uzatılabilir.
9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere
Bakanlıkça sağlanacak olan bilgiler ise 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca demiryolu hizmetlerinde piyasalardaki adil, şeffaf ve sürdürülebilir rekabeti izleme ve sağlama görevi çerçevesinde gerekli tüm verileri içerir. Buna istatistiksel ve piyasa gözlem amaçları için gerekli
olan veriler dahildir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumlu hizmet birimi
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken
iş ve işlemler Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 21/11/2012 tarihli ve 2012/34/AB
sayılı Tek Bir Avrupa Demiryolu Alanı Tesis Edilmesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2015 ve 2016 yılı şebeke bildirimi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 2015 ve 2016 yılına ait şebeke bildirimini bu Yönetmelikte belirtilen süreleri dikkate almadan yapar ve yayımlar.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, üzerinde irtifak hakkı kurulması, ecrimisil ve tahliye işlemleri ile orman sayılan alanlarda bulunan
yapı ve tesislerin kiraya verilmesi, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların
satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, üzerinde irtifak
hakkı kurulması, ecrimisil ve tahliye işlemleri ile orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin kiraya verilmesi, ecrimisil ve tahliye işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arsa karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile orman
sayılan alanlarda yapılacak yapı bedeline karşılık Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın verilmesi,
b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
c) Bedel tespit komisyonu: Yönetmelikte yer alan, tahmin edilen bedel tespit işlemlerini
yapmak, ecrimisili tespit ve takdir etmek ve idarece verilecek diğer görevleri yürütmek üzere
ita amiri tarafından görevlendirilen, idarenin memurlarından birinin başkanlığında, taşınmaz
ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı olan personelin katılımıyla kurulacak beş kişilik
komisyonu,
ç) Bölge müdürlüğü: İlgili orman bölge müdürlüğünü,
d) Ecrimisil: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile orman sayılan
alanlarda bulunan yapı ve tesislerin idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya
tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu
olup olmadığına bakılmaksızın idarece talep edilen tazminatı,
e) Fuzuli şagil: Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin zilyetliğini, yetkili
idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,
f) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
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g) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Genel Müdürlük adına
tescilli olan taşınmazları,
ğ) Genel Müdürlük taşınmazı: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile
orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisleri,
h) İdare: Merkezde Orman Genel Müdürlüğünü, taşrada ilgili orman bölge müdürlüğünü veya orman işletme müdürlüğünü,
ı) İhale: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla,
işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı
ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
i) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere, ita
amiri tarafından görevlendirilen, idarenin memurlarından birinin başkanlığında, işin ehli veya
uzmanı olan bir kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak üç kişilik komisyonu,
j) İrtifak hakkı: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki bir taşınmazın üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından
vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülüğü,
k) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
l) İşletme müdürlüğü: İlgili orman işletme müdürlüğünü,
m) İta amiri: İlgili bölge müdürlüğünde orman bölge müdürünü, ilgili işletme müdürlüğünde orman işletme müdürünü,
n) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
o) Kat karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yaptırılacak yapı veya yapıların Genel Müdürlüğe bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedeline karşılık, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın belirli bir arsa payının verilmesini,
ö) Kiraya verme: Genel Müdürlük taşınmazlarının ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,
p) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,
r) Orman sayılan alanlar: 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde sayılan
alanları,
s) Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler: 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Genel Müdürlükçe yapılan ve zaman içerisinde hizmetine ihtiyaç
kalmayan veya aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre verilen iznin sona ermesi nedeniyle Genel
Müdürlüğün tasarrufuna geçen ve aynı Kanunun geçici 3 üncü ve geçici 9 uncu maddeleri kapsamında Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınan bina, tesis, fabrika ve ticarethaneleri,
ş) Satış: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satışını,
t) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı, irtifak hakkı tesisinde ise idare ile müşteri arasında irtifak hakkına ilişkin hükümleri içerecek şekilde doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi,
u) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
onaylı belge veya belgeleri,
ü) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,
v) Trampa: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerine göre yapılan işlemleri,
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y) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin
en yükseğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Genel Esaslar
Tapu işlemine yetkililer
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar hakkında tapu sicilinde işlem yapmaya; döner sermaye bütçesinden edinilenler için Genel Müdürlüğün görevlendireceği ilgili orman işletme müdürü, özel bütçeden edinilenler için Genel Müdürlüğün görevlendireceği ilgili orman bölge müdürü, diğer taşınmazlar için ise Genel Müdürlüğün görevlendireceği ilgili orman bölge müdürü veya orman işletme müdürü yetkilidir.
İhale yetkilisi
MADDE 6 – (1) Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye idarenin ita amirleri
yetkilidir.
İhaleye katılabilme şartları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre idarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi
vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan
ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 8 – (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
a) İdarenin;
1) İta amirleri,
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar
ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları,
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin yönetim kurullarında görevli
olmadıkları anonim ortaklıklar hariç diğer ortaklıklar,
b) Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
Şartnameler
MADDE 9 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa
ekleri idarece hazırlanır.
(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka
genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.
a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı,
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b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi,
yüzölçümü, pay ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra
numaraları ve fiili durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve
fiili durumu,
c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,
ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları,
d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,
e) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler,
f) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu,
g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirince
onaylanacağı veya feshedilebileceği,
ğ) Vergi, resim, harç, ücret ve bedeller ile sözleşme giderlerinin müşteri tarafından ödeneceği,
h) Ödeme yeri ve şartları,
ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
(3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan
kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu, idareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.
(4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir ya da idarede bedelsiz görülebilir.
İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık
İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) İhaleye konu olan taşınmazın işlem dosyasına; Genel Müdürlük oluru, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete
nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.
Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması
MADDE 11 – (1) Bedel tespit komisyonlarına, ita amirleri tarafından;
a) Başkan olarak, ilgili orman bölge müdür yardımcılarından biri,
b) Üye olarak, ilgili orman bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürü, ilgili orman
işletme müdürü ve işletme şefi, bir inşaat mühendisi veya mimar, bunlar yoksa teknikerden
oluşan dört kişi,
görevlendirilir.
(2) Bedel tespit komisyonu program dahilinde çalışır. Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon, tahmin edilen bedel tespit raporunu (ek-10)
düzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini yazarak
rapora ekler. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Tahmin edilen bedel tespiti
MADDE 12 – (1) Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve rapora bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.
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(2) Ancak bu bedel;
a) Satış ve trampada; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak belirlenecek rayiç bedel ile taşınmazın zemininin rayiç değerinin toplamıdır.
b) İrtifak hakkı kurulmasında ilk yıl için, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisinden
az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.
c) Kirada ise ilk yıl için, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın rayiç bedelinin, orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin ise yapı yaklaşık maliyetinin yüzde
beşinden az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.
(3) İdarece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında
kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.
(4) Tahmin edilen bedel; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen
değerleme kuruluşları ile Genel Müdürlük merkez denetim elemanlarına tespit ettirilebilir. Bu
şekilde tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.
(5) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği kira/irtifak hakkı/trampa/arsa
veya kat karşılığı inşaat/satış bedeli tespitine ait hesap tutanağında (ek-6) gösterilir, tutanak
asıl evrak arasında saklanır.
(6) Büfe, kantin, çay ocağı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini
kira bedeli, yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın idarece tespit edilir.
(7) Bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar
bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE-bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.
Genel müdürlük oluru
MADDE 13 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bedel tespit komisyonları tarafından hazırlanan tahmin edilen bedel tespit raporu ilgili orman bölge müdürlüğü tarafından onaylanarak
olur alınmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir:
a) Bedel tespitine ait hesap tutanağı ve yapı yaklaşık maliyet hesap cetvelleri,
b) Tahmin edilen bedele ilişkin ticaret ve/veya sanayi odası, ilgili defterdarlık veya
varsa milli emlak müdürlüğü, yoksa mal müdürlüğü ve belediye yazısı ile en az iki emlakçı ya
da bilirkişiden alınan yazılar,
c) Tapu senedi fotokopisi,
ç) İmar durumuna ilişkin kroki ve varsa imar durum belgesi.
(2) İhale yapılıp yapılmayacağı Genel Müdürlüğün kararına göre belirlenir.
(3) Üç yılı aşan kiralamalar hakkında Bakanlıktan izin alınarak işlem yapılır.
Bedellerin ödenme şekli ve yıllık bedel artışları
MADDE 14 – (1) Satış bedeli (taksitli satışlarda satış bedelinin en az dörtte biri); tüm
vergiler, harçlar ve giderleri peşin alınmak suretiyle, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın
müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir.
(2) İlk yıl irtifak hakkı ve kira bedelinin tamamı; tüm vergiler, harçlar ve giderleri peşin
alınmak suretiyle, onaylanan ihale kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş
gün içinde peşin ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı ve kira bedelleri sözleşmede belirtilen
tarihte peşin olarak ödenir. İrtifak hakkı ve kira bedelleri Genel Müdürlükçe lüzum görülen
hallerde sözleşmede belirtilen tarihte bir defa peşin olarak da ödenebilir.
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(3) On yılı geçen kiralamalarda ve irtifak hakkı tesisinde, sözleşmenin onuncu yılının
sonunda, idarece gerek görülürse bedel, cari bedelin altında kalmamak kaydıyla yeniden belirlenebilir.
Vadesinde ödenmeyen bedeller
MADDE 15 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ve diğer alacaklara vadelerinden
ödendikleri tarihe kadar geçen her ay ve kesri için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen oranda gecikme
faizi uygulanır.
İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışması
MADDE 16 – (1) İhale komisyonlarına, ita amirleri tarafından;
a) Başkan olarak, ilgili orman bölge müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı, ilgili orman
işletme müdürlüğünde işletme müdür yardımcısı,
b) Üye olarak, ilgili orman bölge müdürlüğünde makine ikmal şube müdürü ve özel
bütçe muhasebe yetkilisi, ilgili orman işletme müdürlüğünde ise ilgili işletme şefi ve muhasebe
yetkilisi,
görevlendirilir.
(2) İta amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Bu takdirde idarece, ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde görevlendirilecek
memur veya uzmana tebligat yapılır. Komisyonda görev yaptıklarını belirlemek bakımından
ihale kararını, ihaleye katılan memur veya uzman da imzalar.
(3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır.
(4) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
İhalenin ilanı
MADDE 17 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere
ilan yoluyla duyurulur.
a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;
1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde
en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü
arası beş günden az olamaz.
3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, bu fıkranın (1) numaralı alt
bendindeki süreler içinde; ilgili orman bölge müdürlüğü ve orman işletme müdürlüğü, Hükümet
ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.
Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa,
ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.
b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl 2886 sayılı Kanunun
17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı
aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak
ili, Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az
on gün önce bir defa ilan edilir.
c) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da
Resmî Gazete’de ilan edilir.
ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için ilgili orman bölge müdürlüğü ve orman işletme müdürlüğü işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
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(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.
(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını
sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
internet aracılığı ile ayrıca yayınlanabilir.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 18 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,
d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan
MADDE 19 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.
Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.
İlanın uygun olmaması
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerine uygun olmayan ilanlar
geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede idarenin yararı varsa, ihale ve sözleşme Genel Müdürlüğün
onayıyla geçerli sayılabilir.
(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu ve belgelendirdiği gerçek masrafları verilir.
İhalenin tatil gününe rastlaması
MADDE 21 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar
ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra
çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
Tekliflerin açılma zamanı
MADDE 22 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, idarenin çalışma saati içinde olmak üzere
tespit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Radyo
Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma
saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.
Geçici teminat
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tahmin edilen bedelin yüzde
üçünden az olmamak kaydıyla yüzde otuzuna kadar, işin niteliğine göre ita amirince belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.
(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 24 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda
gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler; nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır,
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ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin
eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen
konvertibl döviz.
(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde
suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Cumhuriyet
savcılığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen
teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı
bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri
teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların
istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili
muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları
hemen geri verilir.
(4) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhale usulleri
MADDE 25 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;
a) Kapalı teklif usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Pazarlık usulü,
uygulanır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
MADDE 26 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık
adresi yazılır.
(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazılır.
(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve
eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla
açık olarak yazılması zorunludur.
(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
MADDE 27 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
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Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması
MADDE 28 – (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış
zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
(2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine
veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir.
Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.
Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması
MADDE 29 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dahil
olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur
veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da Yönetmeliğin 26 ncı maddesi
hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak
kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden
çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin
imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.
(4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda
hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin
bulunması halinde ise, bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
(5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak
üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 30 – (1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;
a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve
şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş günü geçmemek üzere başka
bir güne bırakıldığı,
c) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak,
komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 31 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale
açılır.
Açık teklif usulünün uygulanması
MADDE 32 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
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(2) Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış
olmak şartıyla Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
(3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son ve
kesin teklif olarak kabul edilir.
Açık teklif usulünde ihale
MADDE 33 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin
belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini
bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler,
istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.
(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler,
önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler
ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan
sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu
durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi
hâlinde durum ayrıca belirtilir.
(4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.
(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden
komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden
çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 34 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, Yönetmeliğin
30 uncu maddesine göre karara bağlanır.
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin
belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle
ihale açılır.
Pazarlık usulünde ihale
MADDE 36 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle
bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla
istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 37 – (1) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 38 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
(2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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İhale kararlarının kesinleşmesi
MADDE 39 – (1) Komisyonlarca karara bağlanan ihaleler, karar tarihinden itibaren en
geç onbeş iş günü içinde ita amirlerinin onay veya ret kararı ile kesinleşir.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 40 – (1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş
günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir.
İhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 41 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 42 – (1) Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır. İrtifak hakkı tesisinde, idare ile müşteri arasında sözleşme imzalanmaksızın irtifak hakkına ilişkin hükümler doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senede işlenir.
(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.
Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler
MADDE 43 – (1) İlk yıl kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezi
yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu
idareleriyle yapılacak sözleşmeler, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler
için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış
sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
Kesin teminat
MADDE 44 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. Ancak, satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat
alınmaz.
(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği halde bu zorunluluğa uymaması durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici
teminat idareye gelir kaydedilir.
(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 45 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun
biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.
Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşteri, Yönetmeliğin
39 uncu maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş
gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek idarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek
idareye vermekle yükümlüdür.
(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve
harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat idareye gelir kaydedilir.
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İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 47 – (1) İdare, Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içinde sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün
içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.
Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.
(2) Tebligatın, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesindeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 48 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi
veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya
kiraya verilen, ya da irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında
kullanması ve idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumu devam ettirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatı idareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir.
(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 49 – (1) İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, Genel Müdürlüğün
izniyle başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve
ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir
ve müşteri hakkında Yönetmeliğin 48 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının taşınmazı sözleşmeye dayalı
olarak aralıksız olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde ve sözleşmenin bitimine altı ay kala devredilemez. Sözleşmeyi devralan kişiler, devir tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe devir talebinde bulunamazlar. İşletmenin nev’indeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişiklikler ile unvan değişiklikleri sözleşme devri olarak kabul edilmez.
Bu durumda, sözleşme süre şartı aranmadan yeni hale göre tadil edilir.
(3) İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkının üçüncü kişilere devrinin talep edilmesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, irtifak hakkından dolayı
idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat
edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve sözleşme koşullarının kabul edilmesi kaydıyla, irtifak hakkının devrine Genel Müdürlükçe izin verilebilir.
Müşterinin ölümü
MADDE 50 – (1) Müşterinin ölümü halinde, idareye borcu varsa mahsup edildikten
sonra teminatı kanuni mirasçılarına verilir.
(2) Ancak idare, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla kanuni mirasçılardan istekli olanlara sözleşmeyi devredebilir.
Müşterinin iflası hali
MADDE 51 – (1) Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar
doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hali
MADDE 52 – (1) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede
sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza
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nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse, bu hallerin oluşundan itibaren
otuz gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
(2) Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise,
yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.
(3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme feshedilir. Bundan bir
zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müşterinin birden fazla olması hali
MADDE 53 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil
sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya
mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İhalelerle İlgili Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Satış İşlemleri
İhale usulleri
MADDE 54 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satışlarında
tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla
belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif
usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.
(2) Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.
Satış izni
MADDE 55 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar satışa çıkarılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınır.
Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
MADDE 56 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazı ihale ile satın alan
müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı
süre içinde taşınmazı namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek
hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
Taksitli satışlar
MADDE 57 – (1) Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri, vergi, harç ve giderleri peşin, kalanı en fazla bir yılda eşit taksitlerle
ödenir. Ücret ve bedeller peşin, kalanı en fazla bir yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan
kısmına kanuni faiz uygulanır.
(2) Taksit süresi ve sayısı lüzumu halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenebilir.
(3) Taksitli satışlarda, taksit tutarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin
ve süresiz teminat mektubu verilmesi halinde taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına
mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilir.
Ödeme aracı
MADDE 58 – (1) Satış bedelleri tedavüldeki Türk Parası ile ödenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Trampa ve Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşlemleri
İhale usulü
MADDE 59 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların trampa ihalesi,
bedel ve miktarı ne olursa olsun Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık
usulüyle yapılır.
(2) Arsa veya kat karşılığı inşaat ihalesinde, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki
taşınmazın tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim
bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde
ise kapalı teklif usulü uygulanır. Genel Müdürlükçe kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı
olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen hallerde Kanunun
51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle arsa veya kat karşılığı inşaat ihalesi
yapılabilir.
İhalelerde izin
MADDE 60 – (1) Trampa ve arsa veya kat karşılığı inşaat ihalesi yapılabilmesi için
Genel Müdürlükten önceden izin alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kiralama İşlemleri
İhale usulleri
MADDE 61 – (1) Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesinde tahmin edilen
yıllık kira bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla
belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı
teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun
zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.
(2) Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da kira ihalesi pazarlıkla yapılamaz.
(3) 6831 sayılı Orman Kanununun geçici 3 üncü ve geçici 9 uncu maddesi kapsamında
olan fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler kullanıcılarına pazarlıkla kiraya verilebilir.
(4) Kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif
usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Genel Müdürlük taşınmazları Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklinde özel mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları ise Kanunun 51 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.
(5) Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Genel Müdürlükçe belirlenir.
Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve Kanunun 51 inci
maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.
a) Kamu hizmeti görülmek üzere kamu idarelerine kiralanan taşınmazların ticari amaçla
kullanılması mümkün olan bölümlerinin yeni bedel ve koşullarla, kiracı kamu idaresince belirlenen ve idarece uygun görülen üçüncü kişilere kiraya verilmesi,
b) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,
c) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,
ç) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler
için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,
d) Taşınmazların kamu idarelerine kiraya verilmesi,
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e) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen,
bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya
verilmesi,
f) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen otoparklar dışındaki taşınmazların kiraya verilmesi,
g) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi.
Kiralarda sözleşme süresi
MADDE 62 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların kira süresi on
yıldan çok olamaz. Ancak, turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi
tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğalgaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür.
(2) Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir.
(3) Kiracının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve
işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukuki veya fiili bir imkansızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, kiracının talebi üzerine kira süresi, birinci ve ikinci fıkralardaki süreleri geçmemek koşuluyla; kamudan kaynaklanan fiili
veya hukuki imkansızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek
süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı
tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan
süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen
bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.
Kira izni
MADDE 63 – (1) Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesinden önce Genel
Müdürlükten izin alınır.
(2) Üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde Bakanlıktan izin alınır.
Kamu hizmeti görülmek üzere kamu idarelerine kiralanan yerlere ilişkin işlemler
MADDE 64 – (1) İdarece kamu hizmeti görülmek üzere kamu idarelerine kiralanan
taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerleri, tasarruf eden kuruluş amirinin
görüşü alınmak suretiyle, Genel Müdürlüğün onayı ile kiraya verilebilir.
(2) Bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma tesisatı mümkünse binanın genel tesisatından ayrılır. Tesisatın teknik bakımdan müstakil hale getirilmesinin mümkün olmaması halinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri de
ayrıca belirlenir.
(3) Kiralanmış yerlerin idarenin bilgisi dışında kullanılması veya kullandırılması halinde ecrimisil alınır.
Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi
MADDE 65 – (1) Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, sirk, lunapark, konser, şantiye
yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması
talep edilen taşınmazlar, isteklisine, birden fazla isteklisi olması halinde, aralarında yapılacak
pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.
Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklindeki özel mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya verilmesi
MADDE 66 – (1) Taşınmaz, biri Genel Müdürlük olmak üzere iki kişiye ait ise, idarenin
kiralama önerisini kabul etmesi halinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.
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(2) İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki Genel Müdürlük payı, kabul etmeleri hâlinde
payları oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer
paydaşa pazarlıkla kiraya verilebilir.
(3) Genel Müdürlüğün paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce kiralanmasının talep edilmesi hâlinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara göre Yönetmeliğin 61 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kiraya verilebilir.
Alt kiracılık
MADDE 67 – (1) Genel Müdürlük taşınmazları, talepleri halinde kamu idarelerine, kanunla kendilerine verilen yetki ve görevleri yerine getirmek amacıyla; cari yıl kira bedeline
ilave olarak kamu idaresi ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesinden elde edilen
gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde yirmibeşinin idareye ayrıca ödenmesi
kaydıyla alt kiracılık hakkı da tanınmak suretiyle kiralama yapılabilir.
(2) Alt kiracı, bu hakkı gerçek ve tüzel kişilere kısmen veya tamamen devredemez ve
sözleşmelerine ortak alamaz.
Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 68 – (1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç
dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde, sözleşme idarece feshedilir.
Bu durumda, alınan teminatlar idareye gelir kaydedilir.
(3) Kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedelinin yüzde
yirmibeşi tutarında ayrıca tazminat alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İrtifak Hakkı İşlemleri
İrtifak hakkı kurulması
MADDE 69 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre en fazla yirmidokuz yıla kadar,
oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı kurulabilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni tesis edilemez.
(2) İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukuki veya fiili bir imkansızlık
durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarının
talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkansızlık durumunun
veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan
süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan
yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir.
Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan
süre sözleşme süresine eklenir.
(3) İrtifak hakkı kurulmasında kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler
saklıdır.
İrtifak hakkı tesisinde izin
MADDE 70 – (1) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde irtifak
hakkı kurulmasından önce Genel Müdürlükten izin alınır.
İrtifak hakkı kurulması usulü
MADDE 71 – (1) İrtifak hakkı kurulması, Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılır.
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İrtifak hakkı sona ermesi ve feshi
MADDE 72 – (1) İrtifak hakkı sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç
dışında kullanılması, lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi halinde sözleşme
idarece feshedilir. Bu durumda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmibeşi
tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar idareye gelir kaydedilir.
(3) İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın üzerindeki tüm sabit
yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin idareye intikal
eder, idarenin sökülmesini istediği geçici yapılar ve makine teçhizat irtifak hakkı sahibi tarafından sahadan çıkarılır. Bu işlemlerden dolayı lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya
üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri
Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi
MADDE 73 – (1) Genel Müdürlük taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit
edilmesi halinde idarece görevlendirilen bedel tespit komisyonunca; tespit tarihinden itibaren
onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı
geçmemek üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.
(2) Taşınmazın mahallinde düzenlenecek taşınmaz tespit tutanağında (ek-7); işgalin
başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım
amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.
(3) Ecrimisilin tespit ve takdirinde; idarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin
kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve
hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal
nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa
gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın
değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli, Genel Müdürlük taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil
tutarlarını belirlemeye idare yetkilidir.
(4) Kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan taşınmazlarda kira sözleşmesinin veya irtifak
hakkının bitiminden sonra kullanımın devam etmesi halinde, varsa sözleşme veya resmi senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve
tahsilatı yapılır.
(5) Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklinde özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgali halinde, Genel Müdürlük payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır.
(6) Genel Müdürlük, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itiraz
MADDE 74 – (1) Takdir edilen ecrimisiller idarece; takdir tarihinden itibaren onbeş
gün içinde ecrimisil ihbarnamesi (ek-8) düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu
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şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde maddi, kişide,
işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde,
bu hata idarece hangi aşamada olursa olsun re’sen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi
düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.
(2) Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine
rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu
süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat
edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
(3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içinde düzenlenecek ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir. Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme ihbarnamesine (ek-9) açılan
dava idarece yapılan ve re’sen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata idarece düzeltilir
ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde
yirmi indirim uygulanır.
(4) Düzeltme talepleri ecrimisil tespit ve takdirini yapan komisyon tarafından incelenip
karara bağlanır.
Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili
MADDE 75 – (1) Ecrimisil; ecrimisil ihbarnamesinin düzeltme talebinde bulunulmuş
ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idareye ödenir. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde
ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni
faiz uygulanır.
(2) Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme
ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, idare
tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oran üzerinden takip ve
tahsil edilir.
(3) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil
alacağının tamamı muaccel hale gelir ve ecrimisil ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini
takip eden altmışıncı günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle takip
ve tahsil edilir.
(4) Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi
işlemini durdurmaz.
İşgalin devamı
MADDE 76 – (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazın tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil
istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı
hakkını vermez.
Tahliye
MADDE 77 – (1) Kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan taşınmazlardan süresi dolduğu
halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın
fuzuli olarak işgal edilen Genel Müdürlük taşınmazlarının tahliye işlemleri genel hükümlere
göre yürütülür.
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(2) Genel Müdürlük özel mülkiyetindeki taşınmazın üzerinde bulunan sabit tesis niteliğindeki taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli
şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde götürülmesi,
aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin idarece
yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde
masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem idarece yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 78 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
sırasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek
veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret
ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmak,
c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye
zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç
veya usuller kullanmak
yasaktır.
İhalelere katılmaktan geçici yasaklama
MADDE 79 – (1) Yönetmeliğin 78 inci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlar ihale
safhasında vaki olmuşsa bunları yapanlar idarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil
veya davranışlarının özelliğine göre Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından,
haklarında bir yıla kadar Bakanlık ve Genel Müdürlük dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile
sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü
sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da,
Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar sadece Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(3) Yasaklama kararları, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından Resmî
Gazete’de ilan ettirilir.
(4) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip
bulunduğu tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.
(5) İlgili orman bölge müdürlüğü veya işletme müdürlükleri, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu en
geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
(6) Yönetmeliğin 78 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç
olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiil veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin
üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmez.
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Görevlilerin sorumluluğu
MADDE 80 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini
kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Sürelerin Hesabı, Tebligat, Kullanılacak Formlar, İzin ve Görüş Alınması
Sürelerin hesabı
MADDE 81 – (1) Sürelerin hesaplanmasında, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 6098 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 82 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 7201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Kullanılacak formlar
MADDE 83 – (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin formlar, Yönetmeliğe eklenmiş
ve aşağıda sayılmıştır.
a) Satış şartnamesi (ek-1),
b) Taksitli satış sözleşmesi (ek-2),
c) Kira şartnamesi (ek-3),
ç) Kira sözleşmesi (ek-4),
d) İrtifak hakkına ilişkin resmi senede yazılacak hükümler (ek-5),
e) Kira/irtifak hakkı/trampa/arsa veya kat karşılığı inşaat/satış bedeli tespitine ait hesap
tutanağı (ek-6),
f) Taşınmaz tespit tutanağı (ek-7),
g) Ecrimisil ihbarnamesi (ek-8),
ğ) Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi (ek-9),
h) Tahmin edilen bedel tespit raporu (ek-10),
ı) Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ait tespit ve tahmin edilen kira bedeli hesap tutanağı (ek-11),
i) İrtifak hakkı şartnamesi (ek-12).
İzin ve görüş alınması
MADDE 84 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak mevzuat gereği alınması gereken izin ve görüşler ilgili kurum ve kuruluşlardan alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 85 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 86 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 4035 ALTIKÖŞE İNCE SOMUNLAR, PAHLI (STİL 0)-MAMUL
KALİTESİ A VE B (ISO 4035:2012) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/3)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu standard, M1,6 ila M64 (M64 dahil), mamul kalitesi A için D ≤
M16 ve mamul kalitesi B için D > M16 olan, altıköşe ince diş pahlı somunların (stil 0) karakteristiklerini kapsar.
Bu standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel
durumlarda, bu özellikler mevcut bulunan standardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO
965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1’den seçilebilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 23/6/2012
tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1026-4 EN 24035 “Altıköşe İnce Somunlar (pahlı) Mamul Kalitesi
A ve B” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014 tarihli toplantısında
kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) “Altıköşe İnce Somunlar, pahlı (stil 0) - Mamul Kalitesi A ve B” Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak
uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardı kapsamına giren ürünleri
üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir
ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
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Temin
MADDE 7 – (1) TS EN ISO 4035 (Haziran 2013) Standardı, TSE merkez teşkilatından
veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılma
MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’da yer alan TS 1026-4 EN 24035 Standardı
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:
1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA
YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile
kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu
statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt
dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve
diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 2/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca
yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan
öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
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c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin
dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,
ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,
d) Kısmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim yapmakta iken öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti
alan ancak aldıkları burs veya ücret; barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul
ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmî olarak burs verilen
öğrenciyi,
e) Kurum: Yurt dışına resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,
f) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
g) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,
ğ) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,
h) Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt
dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili
kurumlarca karşılanan öğrenciyi,
ifade eder.
Yolluklar
MADDE 5 – (1) Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına ilk gidiş, dil, yüksek lisans/doktora şeklinde bir öğrenim seviyesini bitirip diğer bir öğrenim seviyesine geçişte geliş-gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz
eden şehirlerarası tren ve otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları
Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.
(2) Müşavirlik/ataşeliğin izniyle ülke veya şehir olarak öğrenim yeri değiştirilen resmî
burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına
açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.
(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden
öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına
açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.
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(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için
istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.
Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde öğrencinin bağlı olduğu
bakanlık/kurumca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.
(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını danışman/okul yazısıyla belgelendiren öğrencilere de en fazla iki
üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı olduğu kurumca karşılanır. Ancak öğrencinin esas öğrenim öncesi davet aldığı üniversiteyle görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönecek olması durumunda, bu davetin danışman/okul yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça, kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.
Yurt içi aylığı ve ek ödenek
MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans
öğrencileri için 500 TL, lisansüstü öğrencileri için 1.000 TL’dir.
(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden,
yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi
bursu ödenir.
(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi
düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime
başladıkları tarihe kadar ödenir.
(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık
bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ikinci ayın bitiminden
itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.
(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek
zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı
Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere,
görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere
yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık
ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin
görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde
olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi
hâlinde borcuna sayılır.
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Yurt dışı aylığı ve ek ödenek
MADDE 7 – (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu
peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih
ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin
başlama yazısı Bakanlığa ulaştığında verilir. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden
eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi
oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.
(2) Ülke değişikliği yapacak öğrencilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki
aylık avans işlemleri yapılabilir. Ancak okul değişikliği yapacak öğrenciler okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.
(3) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel,
lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.
(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
(5) Bakanlık adına resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları
avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan
yerlerde öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.
(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.
(7) Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmî burslu öğrencilere, kitap, defter,
kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek
mart ve eylül aylarında iki eşit taksit hâlinde ödenir. Mart ek ödeneğinden yararlanabilmek için
yılın ilk altı ayı içinde, eylül ek ödeneğinden yararlanabilmek için ise yılın ikinci altı ayı içinde
yurt dışında eğitime başlanması gerekmektedir.
(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve
(II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;
a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru
üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları
ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk işgünündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize
çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da
ilgili kurumca ödenir.
(9) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, belge teslim tarihi itibariyle ödenir.
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(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici
süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.
(11) Yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların aylık bursları yüksek lisans öğrenim süresinin
ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine
başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.
(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı
olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay
içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları
tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay
içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.
(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından
dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa
ilgili kurum tarafından kesilir.
(14) Resmî burslu öğrencilere askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.
(15) Müşavirlik/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları
kesilir.
(16) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak
üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak
üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir
ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.
(17) Tebliğe ekli listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde, bu ülkelerde verilecek burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken
belirlenir.
Yurt içinde dil öğrenimi
MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan
yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve
diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin “Yurt Dışı Burslar” tertibinden ödenir. Kurum
öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.
(2) Yurt içi dil kursu ücretleri dörder aylık dönemler hâlinde ödenir. Dil kursuna başından sonuna kadar devam edenler için kurs bedelinin tamamı borcuna sayılır. Dil kursuna başladıktan sonra kursu tamamlamadan bırakan öğrenciler ise kurstan ayrıldığı dönem de dâhil
olmak üzere öğrenim gördüğü dönemlerin ücreti borcuna sayılır.
(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları peşin
olarak verilir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip
eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir.
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Türkiye’de yapılan tez çalışması
MADDE 9 – (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden, tez konusu
Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda
gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay
önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve
doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs
tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma
programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren ve otobüs
bileti ücreti ulaştırma giderlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu kurumca ödenir.
Sağlık giderleri
MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması
zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkânlarının kapsamı
dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her mali yıl için yurt
dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.
(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin
kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki
sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı
dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları,
ölümleri hâlinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli
görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi
giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl
yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin
gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin
tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde, hastane/üniversite,
sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili
hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş
yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının
zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.
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(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin
ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları hâlinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.
(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi; tedavinin, o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.
(7) Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin alan, tedavi, tez, izin
ve buna benzer sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca karşılanır.
(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık
hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta
veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak
öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir.
Ancak, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak
talep edebileceği ilave ücretler öğrenci tarafından karşılanır. Bakanlık/kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının
sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi
hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.
(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları; bu ilaçların, usulüne uygun olarak yapılmış
bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli; katılım
payı alınmaksızın, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun
olarak ödenir.
(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç
olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş
röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle
diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek
tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine
göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise; katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı
Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.
(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde
bir aylık yurt içi bursunun % 20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10’unu
geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.
Mecburi hizmet süresi
MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi; okul ödemeleri ve/veya
aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.
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(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi; okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı
burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.
(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları hâlinde, resmî burslu öğrencilere
aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı
para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça
tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet
hesaplanır.
(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.
Diğer ödemeler
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of
English as a Foreign Language, International English Language Testing System ve buna benzer
sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ücretlerinin ödenebilmesi
için çek, kendi adına kredi kartı veya anne, baba, eşin hesabından adına ek kart banka ekstresi
aslı ya da internet çıktısının banka onaylısı, alındı belgesi gibi ödeme belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir.
(2) Öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi gibi evrakın gönderilmesiyle ilgili olarak dört adet
gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.
(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize
alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları
ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan sevis ücreti her takvim yılında bir
kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl
içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan
vize ve sevis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen
ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere ve çeşitli sebeplerle kendilerine
resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme
müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır.
(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.
(6) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tezinin birer örneğini
yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlığımız Yükseköğretim ve Yurt
Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.
(7) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle
ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu
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okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği
maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 7 nci maddenin
yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması; alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması; müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları; öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi
kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim yaptıkları kurum tarafından ödenir.
(8) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin
mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet
işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde
mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.
(9) Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde okul ücretleri ödenmez.
(10) TPAO, BOTAŞ, TCDD, DSİ, BOREN gibi Kurumlar adına öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme
belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın
ilgili kuruma gönderilmesi; kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gereklidir.
(11) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.
(12) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti
öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanır.
(13) Öğrencinin öğrenim yaptığı alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.
(14) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılmak
isteyenler ile sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerden konser, sergi, müze, operaya gitmek
isteyenlerin en az iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim durumunun
uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa gidiş-dönüş
uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti fatura ibraz
etmeleri kaydıyla adına öğrenim yaptıkları müşavirlik/ataşelik/Bakanlık/kurum tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya
toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için alanıyla ilgili yılda
toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka
bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya kazalar
neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları katılım
belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler
kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.
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(15) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri
için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır.
(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve
kefalet senetlerinin düzenlenmesinde; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları ek taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı kurumun uygun
görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(17) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için
hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar
tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı kurumun uygun görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(18) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan
bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.
(19) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında uluslararası yayınlarda makale, kitap bölümü, bildiri vs. yayınlanması için ödenen baskı bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.
(20) Müşavirlik/ataşelik olmayan ülkelerde, öğrenciler okul faturalarının asılları ve bu
belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde okul ücretleri öğrencilerin yurt dışı hesaplarına aktarılır.
Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi
MADDE 13 – (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak
kazanan öğrencilerin, yurt dışına çıkmadan önce yurt içinde ve yurt dışında karşılaşabilecekleri
sorunlar-çözümler hakkında en çok iki haftaya kadar oryantasyon eğitimi almaları ilgili bakanlık/kurumca sağlanır.
Kesintiler
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 6/1/1961
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Tebliğin;
a) Yurt içi aylıklara ilişkin hükümleri 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
b) Diğer hükümleri ise
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte
yürütür.
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KURUL KARARI
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
2014 ÜRÜN YILINDA SÖZLEŞME DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN AÇIK
ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI
DÜZENLEME KURULU KARARI
Karar No: 9236
Karar Tarihi: 22/04/2015
2014 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına
rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin, açık artırma
yöntemi ile satılması için gerekli olan açık artırma merkezlerinin kurulamaması nedeniyle,
alım-satım işlemlerinin aşağıdaki esaslar dahilinde uygulanmasına karar verilmiştir.
1. Tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odalar Birliğine bağlı
Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları Kararın ilanından itibaren on gün
içinde bu Karardan haberdar edeceklerdir.
2. Sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten ve tütünlerini pazarlamak isteyen üreticiler güncel bilgilerini, mayıs ayının sonuna kadar bulundukları İl/İlçedeki
Ziraat Odalarına (bulundukları İl/İlçede Ziraat Odası olmayan üreticiler ikametgahlarına en
yakın Ziraat Odasına) şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim
Bildirim Formu ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile başvuracaktır.
3. İlgili Ziraat Odaları, yapılan başvuruları incelemek suretiyle tütün çiftçisi olan üreticileri, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Listesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda haziran ayının onbeşinci günü sonuna kadar
Kuruma bildirecektir.
4. Kurum tarafından, sözleşme dışı üretici tütünlerine ait bilgiler Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacaktır.
Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler (Alıcı), Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine veya Kuruma başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecektir.
5. Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Kurulca belirlenerek, Resmî Gazete’de yayımlanacak, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacaktır.
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6. Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile
satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp
fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini (ihrak, su çürüğü gibi fiyata etki eden unsurlar dahil) ve
kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri (noter onaylı vekaletname ile) kapalı zarf ile
Kuruma bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli Kurum uzmanına verecektir.
7. Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği
bir program dahilinde gerçekleştirecektir. Kurum gerekli gördüğü hallerde, açık artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine yaptırabilecektir.
8. Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve
sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat odasına, Kurum tarafından bildirilecektir. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu mahal
ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Kurumca görevlendirilecek uzman tarafından belirlenecektir.
9. Kurumca görevlendirilecek uzman her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini
alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek, bilahare açık artırmaya
katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat teklifinden açık artırmayı başlatacaktır. Açık
artırmada alıcıların her bir artırım işareti 10 Kr fiyat artışına karşılık gelecek olup, tütünler en
yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecektir.
Üretici ve alıcının veya vekillerinin artırmalı satışı takiben tescil defterini imzalaması
suretiyle satış işlemi tamamlanmış olacaktır.
10. Alıcı ve üretici talepleri ile menfaatleri, işin hacmi ve bu gibi hususlar göz önüne
alınarak, gerektiğinde; sözleşme dışı üretim bildiriminin alınması ve güncellenmesi, alıcının
tespit çalışmaları, fiyat teklifi alma, tekliflerin ilanı, açık artırmalı satışlar, tescil ve bu gibi tüm
işlemler aynı gün içinde yapılabilecektir.
11. Alıcı, adına satışı tescil edilen tütünlerle ilgili tescil defterini imzalamaktan kaçınamayacağı gibi, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen onbeş
iş günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorundadır. Tesellüm ve teslim süresi tarafların mutabakatıyla Kurumca uzatılabilir.
Tescil edilen tütünlerin üretici tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde; alıcı durumu açıklayan üretici dilekçesi veya alıcı temsilcisi ve ziraat odası temsilcisinin birlikte düzenleyip imzaladığı tutanağı, 12 nci madde de yer alan belgelerle birlikte Kuruma teslim edecektir.
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Üretici, satışı tescil edilen tütünleri ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları içinde alıcı
tarafından gösterilecek tesellüm merkezinde teslim etmek zorundadır. Alıcının belirleyeceği
tesellüm merkezinin, üreticinin ikametgahının bulunduğu ilçe sınırları dışında olması halinde,
ilçe sınırlarını aşan kısımlar için alıcı tarafından, talebi halinde üreticiye nakliye ücreti ödenir.
12. Alıcılar, satın alarak tesellümünü yaptıkları tütünler için bu Kararda adı geçen Yönetmelikte belirtilen yaprak tütün tartı ve fiyat pusulası, üretici hesap pusulası ve üretici hesap
pusulaları paftasını usulüne uygun olarak tutacaklar ve üretici hesap pusulaları paftasının bir
nüshasını tesellümü takip eden yirmi iş günü içinde yazılı ve elektronik ortamda Kuruma göndereceklerdir.
13. Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün bedelini ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün kilosunun tescil fiyatıyla çarpımından
oluşan tutarın %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.
Üretici de, tescili yapılan tütünleri alıcıya teslim etmemesi halinde, bu madde kapsamında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılır.
14. Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil defterini imzalamaktan kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılır. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacağı gibi, ilgili üretici tütünleri alıcı çıkması halinde
tekrar açık artırmaya konu olabilecektir.
15. Tütünlerin tesellümü aşamasında üretici ile alıcı arasında anlaşmazlık ortaya çıkması
halinde, 10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Anlaşmazlıkların
Çözümü” başlıklı 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.
16. Artırmalı satışlarda tütünlerini pazarlamak için başvuran üreticiler ve artırmalı satışlara katılacağını bildiren Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile vekilleri bu Karar hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılırlar. Bu Kararda yer almayan hususlarda
ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
17. Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları
22/08/2015 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Fiyatı belirlenip, Kurum kayıtlarına alınan ve
açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, bu madde de belirtilen tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecektir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
2 Mayıs 2015
CUMARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No : 2008/358
Karar No : 2014/378
5464 Sayılı Kanuna aykırılık banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken
krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanmak suçundan sanık
Halaf ve Hatice oğlu 08/08/1977 doğumlu Gaziantep/Oğuzeli/Beşledi nüfusuna kayıtlı ALİ
DEMİR’in mahkememizin 23/10/2014 gün 2008/358 esas 2014/376 karar sayılı ilamı ile TCK’nun
207/1, 53/158/7, 63 maddeleri gereğince 1 yıl hapis yine TCK’nun 158/1j - son, 52/2, 52/4, 53/1, 63
maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve 18,000 TL adli para cezası ve infaz süresince kamu
hizmetlerinden yasaklılık cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kararın sanığa tebliğ
edilemediği yapılan araştırmada da adresinin tespit edilemediği, Mernis adresinin olmadığı
anlaşıldığından tebligatın Resmi Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı
yasanın 31. maddesi uyarınca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde temyiz edilmediği takdirde
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
3157

—————



Esas No : 2012/100
Karar No : 2014/394
4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 09/05/2014 tarihli ilamı ile 8/4 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ
SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l - a, b, d, e), VELAYET
HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1 - c), 400 TL AĞIR
PARA, 1 YIL 8 AY CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile
cezalandırılan Majit ve Agıdes oğlu, 21/03/1975 doğumlu, İran uyruklu REZA ALVANIKHAN
tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri 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
karar verilmiş olup, İlan olunur.
3166

2/5/2015
ORTA SAYFA
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Adana 6. Mekanize Piyade Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2014/519

KARAR NO

: 2014/567

SANIK KİMLİĞİ : Oğuzhan ATSIZ (T.C.Kimlik Nu: 44485638136); Ayhan ve Emine
oğlu, 01.01.1993 Küçükçekmece doğumlu. Malatya İli Doğanyol
İlçesi Ulutaş Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
SUÇ

: Emre İtaatsizlikte Israr

SUÇ TARİHİ

: 23.04.2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.10.2014 tarihinde yapılan duruşmasında;
1 - Sanık J. Er Oğuzhan ATSIZ'ın 23.04.2014 tarihinde Adana - Sarıçam İlçe J. K.lığı
emrinde askerlik hizmetini yaptığı esnada "Emre İtaatsizlikte Israr" suçunu işlediği iddiasıyla
eylemine uyan As. C.K'nın 87/1 inci maddesi (Emrin yerine getirilmesini söz veya fiilleri ile
açıkça reddedenler) cümlesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; 5271
sayılı CMK'nın 223/2-b maddesi uyarınca unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın
BERAATİNE,
Askeri savcının talebine aykırı ve temyiz yolu açık olmak üzere sanığın YÜZÜNE
KARŞI karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunun
16' ncı maddesi ile değişik 40'ıncı ve 353 sayılı kanunun 209'uncu maddesi amir hükmü uyarınca
temyiz isteminin karar veya hükmün sanığa tefhiminden itibaren BİR HAFTA İÇERİSİNDE
olacağı, teşkilatında Askeri Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askeri Kurum Amiri için
temyiz süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden başlayarak BİR HAFTA olduğu,
Askeri Savcı için temyiz süresinin karar veya hükmün tefhiminden itibaren BİR HAFTA olduğu,
taraflara temyiz isteminin Askeri veya Sivil Adli Makamlara, asker kişiler yönünden en yakın
Askeri Birlik Komutanlığına veya Askeri Kurum Amirliğine sözlü veya yazılı müracaatla
yapılacağı, tarafların bu şekilde Askeri Yargıtay'da hükmü temyiz etme haklarının bulunduğu
açıklandı, temyiz hakkının kullanılmasına ilişkin olarak belirtilen BİR HAFTALIK sürenin hak
düşürücü süre olduğu, dolayısıyla BİR HAFTALIK sürenin geçirilmesi halinde temyiz hakkının
sona ereceği hususu ile kanun yol ve süresi anlatıldı. Usulen tefhim edileli.
İşbu karar 6. Mknz. P. Tüm. K.lığı Askeri Savcılığınca 18.11.2014 tarihli lahiya ile
temyiz edilmiştir.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış
olmakla;
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
2815
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DÜZELTME İLANI
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
[2 Kalem Konveyör Band ve 1 Kalem Çelik Örgülü Konveyör Bandı] ihale edileceği ilan
edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. Maddesine göre aşağıdaki hususlarda
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların / Tekliflerin] hazırlanması ve
sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası

: 2015/39098

1 - İdarenin
a) Adresi

: TÜRKİYE

TAŞKÖMÜRÜ

KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Daire
Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent
Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks Numarası

: Tel : 0-372 259 47 94 - 259 47 77
Faks : 0372 - 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektrik Posta Adresi

: satınalma@taskomuru.gov.tr

ç).İhale Dökümanının Görülebileceği Yer

: a) TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak
b) TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde
(Aşkaabat

Cd.)

19.

Sokak

No

22

Bahçelievler/Ankara
2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
Gazetenin Tarih ve Sayısı

: Resmi Gazete 07.04.2015 tarih ve 29319
sayılı

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]

: 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı resmi
gazetenin 108. sayfasında yayımlanan
ihale ilanının 3(b) maddesinde ihalenin
04.05.2015 tarihinde saat 15:00’de ihale
edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu ihale dökümanının eki teknik şartnamenin 6. Maddesinde firmalar TS EN
14973 class C1 standardına uygun olarak aynı şartnamede belirtilen tip bandı imal edildiğine dair
akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
TSE Kurumu tarafından verilecek TSE Kurumu tarafından verilebilen söz konusu belgelerin
düzenlenebilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ihalemiz 25.05.2015
Pazartesi günü Saat 15.00’e ertelenmiştir.
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PALANDÖKEN VE KONAKLI KAYAK TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
HAKKINDA İHALE İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İhale Konusu
PALANDÖKEN
KAYAK TESİSİ
KONAKLI
KAYAK TESİSİ

Geçici Teminat
Tutarı
(ABD Doları)
500.000.(Beşyüzbin)
500.000.(Beşyüzbin)

İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)
5.000.(Beşbin)
5.000.(Beşbin)

Önyeterlilik Başvurusu ve
Son Teklif Verme Tarihi
30/06/2015
30/06/2015

1 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde;
- Erzurum ili, Palandöken ilçesi Palandöken Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler,
liftler ve suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve
demirbaşları kapsayan Varlıklar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Palandöken Kayak
Tesisi),
- Erzurum ili, Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler,
liftler, suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve
demirbaşları kapsayan Varlıklar ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünde bulunan
Turizm Tesis Alanı imarlı taşınmazlar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Konaklı Kayak
Tesisi)
olmak üzere ayrı ayrı özelleştirilecektir.
2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık
usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
3 - Palandöken Kayak Tesisi İhalesi ve Konaklı Kayak Tesisi İhalesi, için teklifler ayrı
ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, ihaleler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler
herhangi bir şart içeremez.
4 - İhalelere tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel
yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer
alabilirler. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve
önyeterlilik kriterinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale
Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.
5 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR25 0001 2009
4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR40
0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR22 0001
5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim
Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması
yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun,
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

6 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp;
Palandöken Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde
“PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR - GİZLİ”, Konaklı
Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “KONAKLI KAYAK
TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR - GİZLİ”, ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde
İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen önyeterlilik
başvurusu ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarihlerini belirli
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus ön
yeterlilik başvurusu ve son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
8 - İhale konusu tesislerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve
yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere
satışı ve devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili
diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu tesislere ait İhale Şartnamelerinde yer
almaktadır.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 82 70
www.oib.gov.tr
3944/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 107,61 TL. ile en çok 952.260,00 TL. arasında değişen;
16/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL, en çok
95.226,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plastik saat kutuları, Kumaş, Kol düğmesi
kutusu, Ayakkabı, Paintball gözlüğü, Kaynak gözlüğü, Kaynak camı, Motorsiklet gözlüğü,
Tekstil, Terlik, Perde, İplik, Gözlük Çerçevesi, Tenis topu, Çanta, Plastik hammaddesi, Oto
aksam ve parçası, Kol saati, Polyester keçe, Elektrikli silikon tabancası, Kulaklık, Şarj aleti,
Batarya, Parfüm, Fotoğraf makinası, Güneş gözlüğü, Takı ve Eşarp cinsi 145 grup eşya; açık
artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL
adresindeki ihale salonunda 17/04/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr
internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL.
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
3966/1-1
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Sıra
No

1

İhale Konusu
Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu
Mahallesi, 451 ada, 29 no.lu
parseldeki 949,00 m² yüzölçümlü
taşınmaz ve üzerindeki bina ile
birlikte
Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Yeniköy
Mahallesi, 47 no.lu parseldeki 979,00
m² yüzölçümlü taşınmaz
Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı
Mahallesi, 1662 no.lu parseldeki
386,00 m² yüzölçümlü taşınmaz
Aydın ili, Çine ilçesi, Hamidabat
Mahallesi, 141 ada, 113 no.lu
parseldeki 574,05 m² yüzölçümlü
taşınmaz

Geçici
Teminat
Tutarı
(TL)

İhale
Şartnamesi
Bedeli
(TL)

Son Teklif
Verme Tarihi

10.000

500

26/05/2015

2.000

150

26/05/2015

4.000

200

26/05/2015

3.000

150

26/05/2015

5

Aydın ili, Germencik ilçesi, Yedieylül
Mahallesi, 199 ada, 175 no.lu
parseldeki 207,00 m² yüzölçümlü
taşınmaz

2.000

150

26/05/2015

6

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk
Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki
5387,13
m²
yüzölçümlü
arsa
üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A
Blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm
no.lu mesken

3.000

150

26/05/2015

7

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk
Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki
5387,13
m²
yüzölçümlü
arsa
üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A
Blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm
no.lu mesken

3.000

150

26/05/2015

3.000

150

26/05/2015

1.500.000

2.000

26/05/2015

2

3

4

8

9

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü
Mahallesi, 3330 ada, 3 no.lu
parseldeki 280,00 m² yüzölçümlü
taşınmaz
Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi,
Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1
no.lu parseldeki 19.691,69 m2
yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence,
Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş
Merkezi, Kapalı Otopark imarlı)
taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.
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İhale Konusu
Gaziantep

ili,

Şehitkamil
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Geçici

İhale

Teminat

Şartnamesi

Tutarı

Bedeli

Son Teklif

(TL)

(TL)

Verme Tarihi

1.000.000

1.500

26/05/2015

500.000

1.000

26/05/2015

500.000

1.000

26/05/2015

500.000

1.000

26/05/2015

10.000

500

26/05/2015

ilçesi,

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2
no.lu parseldeki 13.842,58 m2
10

yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence,
Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş
Merkezi, Kapalı Otopark imarlı)
taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.
Gaziantep

ili,

Şehitkamil

ilçesi,

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 6

11

no.lu
parseldeki
9.000,00
m2
yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence,
Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş
Merkezi, Kapalı Otopark imarlı)
taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.
Gaziantep

ili,

Şehitkamil

ilçesi,

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 7
no.lu
parseldeki
9.000,00
m2
12

yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence,
Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş
Merkezi, Kapalı Otopark imarlı)
taşınmaz.
Gaziantep

ili,

Şehitkamil

ilçesi,

Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8

13

no.lu
parseldeki
9.000,00
2
m yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı,
Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence,
Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş
Merkezi, Kapalı
taşınmaz.

Otopark

imarlı)

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay
14

Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki
700,25 m² yüzölçümlü taşınmaz
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Geçici

İhale

Teminat

Şartnamesi

Tutarı

Bedeli

Son Teklif

(TL)

(TL)

Verme Tarihi

15

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, İbniselim
Mahallesi, 517 ada, 61 no.lu
parseldeki 1.764,67 m² yüzölçümlü
taşınmaz üzerindeki 19/1764 arsa
paylı 1. Kat, 20, 21 ve 22 no.lu
dükkanlar

8.000

200

26/05/2015

16

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez
Mahallesi, 918 ada, 3 no.lu parseldeki
2.301,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

400

26/05/2015

17

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez
Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu
parseldeki 5.368,00 m² yüzölçümlü
taşınmaz

150.000

500

26/05/2015

450.000

1.000

26/05/2015

Van ili, İpekyolu
Mahallesi 1061 ada;

18

ilçesi,

Çarşı

-

69 no.lu parseldeki 308,90 m²
yüzölçümlü (Resmi Kurum Alanı
imarlı),

-

70 no.lu parseldeki 1.395,65 m²
yüzölçümlü (Ticaret ve Resmi
Kurum Alanı imarlı)

taşınmazlar üzerindeki binalar ve
müştemilatı ile birlikte
19

Afyon ili, Dinar ilçesi, Tatarlı
Mahallesi, 6295 no.lu parseldeki
246,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

4.000

200

09/06/2015

20

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık
Mahalesi, 4100 no.lu parseldeki
869,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

09/06/2015

21

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Karadirek
Mahallesi, 3789 no.lu parseldeki
792,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

09/06/2015

22

Afyon ili, Sinanpaşa ilçesi, Nuh
Mahallesi, 118 ada, 10 no.lu
parseldeki 379,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz

1.000

150

09/06/2015
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Geçici

İhale

Teminat

Şartnamesi

Tutarı

Bedeli

Son Teklif

(TL)

(TL)

Verme Tarihi

23

Denizli ili, Çivril ilçesi, Aşağı
Mahallesi, 148 ada, 39 no.lu
parseldeki 245,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz

10.000

200

09/06/2015

24

Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı
Mahallesi, 319 ada, 1 no.lu parseldeki
538,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000

150

09/06/2015

25

Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık
Mahallesi, 57 ada, 4 no.lu parseldeki
362,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

150

09/06/2015

26

Denizli ili, Kale ilçesi, Yenişehir
Mahallesi, 21 ada; 12 no.lu parseldeki
623,00 m2 yüzölçümlü, 13 no.lu
parseldeki 580,00 m2 yüzölçümlü
taşınmazlar

6.000

200

09/06/2015

1.000

100

09/06/2015

50.000

500

09/06/2015

500

100

09/06/2015

1.000

150

09/06/2015

2.000

150

09/06/2015

27

Isparta ili, Atabey ilçesi, İslamköy
Mahallesi, 7 ada, 4 no.lu parseldeki
750,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

28

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı
Mahallesi, 765 no.lu parseldeki
9.440,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
üzerindeki depo ile birlikte
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe

29

Mahallesi, 102 ada, 1 no.lu parseldeki
557,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Yukarı

30

Mahallesi, 834 ada, 13 no.lu
parseldeki 128,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
birlikte

ve

üzerindeki

binalarla

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba
31

Mahallesi, 375 no.lu parseldeki
480,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki
8/244 arsa paylı, 1. Kat, 14 Bağımsız
Bölüm No.lu Büro
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No
32

33

34

35
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İhale Konusu
Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık
Mahallesi, 123 ada, 32 no.lu
parseldeki 8.689,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık
Mahallesi, 123 ada, 33 no.lu
parseldeki 8.669,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık
Mahallesi, 123 ada, 34 no.lu
parseldeki 9.862,00 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
Trabzon ili, Araklı ilçesi, Merkez
Mahallesi, 91 ada, 1 no.lu parseldeki
451,38 m² yüzölçümlü taşınmaz
üzerinde bulunan 3. Kattaki;
- 3/116 arsa paylı; 34 ve 39,
- 2/116 arsa paylı; 35, 36, 40 ve 41
bağımsız bölüm no.lu bürolar
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Geçici
Teminat
Tutarı
(TL)

İhale
Şartnamesi
Bedeli
(TL)

Son Teklif
Verme Tarihi

5.000

200

09/06/2015

5.000

200

09/06/2015

5.000

200

09/06/2015

10.000

500

09/06/2015

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve
tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim
edilmesi zorunludur.
4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale
Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki
TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar
yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve
üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak
girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda
bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86
www.ttagayrimenkul.gov.tr
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1 ADET ASİTLE CAM İŞLEME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Asitle Cam İşleme Tezgahı alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/52347
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1 06800
Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 312-210 35 86 - Fax: 210 35 91
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet Asitle Cam İşleme Tezgahı Alımı
b) Teslim yeri
: GÜNAM Merkezi
c) Teslim tarihi
: Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma
Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati
: 21/05/2015 - 11:00 Perşembe
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. 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,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
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4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE
Certificate, vb.) idareye sunacaktır.
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan
sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs
Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji
Geliştirme

Daire

Başkanlığının

Ziraat

Bankası

ODTÜ

şubesindeki

TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21/05/2015 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanın alındığı yere
(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
3924/1-1
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“TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ (MİKROKÜVET) ”
ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Taşınabilir Hemoglobin Tayin Sistemi (Mikroküvet)”
alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
yapılacaktır.
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 26.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 26.05.2015 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.

3960/1/1-1

—————
“ANTİ HIV ½ VE ANTİ HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ ”
ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Anti HIV ½ ve Anti HCV Doğrulama Test Kitleri”
alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
yapılacaktır.
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 26.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 26.05.2015 günü saat 15:30’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.
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2 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL
YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 2 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi
ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin
edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar
Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.
3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı
tutarında olacaktır.
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 26.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde
göndermeleri şarttır.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
ADRES:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No. 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA - TÜRKİYE
Tel : 90 (312) 417 00 47
Fax : 90 (312) 425 59 55
3930/1-1

—————

7 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNESİ İTHAL
YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR
1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 7 Adet Prizmatik Balya Makinesi ithal
yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No:62
Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin
edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar
Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.
3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı
tutarında olacaktır.
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 29.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde
göndermeleri şarttır.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
ADRES:
ADRES:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No. 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA - TÜRKİYE
Tel : 90 (312) 417 00 47
Fax : 90 (312) 425 59 55
3931/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve
Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt numarası
: 2015/51986
1 - İdarenin
a) Adresi
: Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/
Konya
b) Telefon ve faks numarası : 0332 7345930-36 - 0332 7345938
c) Elektronik posta adresi
: 2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde aşağıda
belirtilen kantarlarda bulunan 13 adet seyyar pancar
boşaltma makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi bakım ve
onarımının yapılması işidir.
Bölge kantarlarında 665.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi
BÖLGE ADI
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAPINAR
KARAPINAR

KANTAR ADI
Demiryurt
Karaman
Kılbasan
Kızık
Sudurağı
Hotamış
Karapınar

b) Yapılacağı yer

BOŞALTILACAK TON
60.000
72.000
158.000
85.000
150.000
130.000
10.000

MAKİNE ADEDİ
1 Elektrikli
1 Elektrikli, 1 Dizel
3 Elektrikli
2 Elektrikli
2 Elektrikli
2 Elektrikli
1 Dizel

: Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar
bölge kantarları
: Fabrikamızın 2015/2016 pancar kampanyası dönemi

c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ereğli Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 15/05/2015 - Saat 10:30
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.
Dahil) 250,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
3936/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama
sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2.
bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale
edilecektir.
Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden
müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.
İhale 13/05/2014 Çarşamba günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı
salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.
Merkez İlçe BAĞLI Köyündeki 4692,74 Hektar, L32a3, L32a4, L32d1paftalarındaki
2013680002 ruhsat numaralı jeotermal kaynak ruhsatlı, Muhammen Bedeli 84.354,82 TL+KDV
ve geçici teminat miktarı 2.531,00 TL dir. İhale edilecek sahanın koordinatları;
1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta
Sağa (Y) 590399 590934 603929 598422 589364 590881 590222 590325
Yukarı (X) 4239977 4239977 4237432 4233156 4238046 4238880 4240117 4240097
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
varsa e-posta adresi.
d) Onaylı İmza Sirküleri.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu.
h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi.
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair
taahhütname.
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.30’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen
Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.30’a kadar komisyon başkanlığına
ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.
İlan olunur.
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10 KISIM 258 KALEM CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yalova İli Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 10 kısım 258 kalem Cerrahi Alet, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler 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, 14/05/2015 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 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - 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.
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP
KOMUTANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR
DİKİŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı ekli listede
ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar dikiş makinesi, teknik özelliklerine ve ekli listede
belirtilen markalarına/modellerine 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, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 13.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
özelliklerine ve markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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PASAPORT TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK MUHTELİF CİNS VE
MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen
Pasaport Tanzim Sisteminde kullanılacak muhtelif cins ve miktar malzeme teknik şartnamesine
ve Pasaport Yazım Makinesi için Diletta marka 600i modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve Pasaport Yazım Makinesi için Diletta marka 600i modeline uygunluğunun
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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POLATLI DUATEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ İHTİYACI 31 KISIM 48 KALEM
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi ihtiyacı 31 kısım 48 kalem Tıbbi Cihaz
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun
olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir.
Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları
bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. 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, 20.05.2015 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 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi
teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
5 - 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.
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR FORTIGATE LİSANS
GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı
İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar Fortigate lisans güncellemesi
kuruluşça istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte marka/modeli 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, 13.05.2015 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
istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ANA OMURGA ANAHTARI EK LİSANSI VE MUHTELİF
AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı
Ana Omurga Anahtarı Ek Lisansı ve Muhtelif Ağ Anahtarı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan
teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik 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, 12/05/2015 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 ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI
BAKIM/DESTEK VE YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ihtiyacı Güvenlik Duvarı Yazılımı Bakım/Destek ve Yenilemesi teknik şartnamesine ve
Checkpoint markasına 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, ihale doküman 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 şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14/05/2015 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT 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.
3952/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Arıtım Tesisi Anaerobik Tankının Cr-Ni Kısmının Kaynak İşleri hizmet alımı
işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2015/52071
1 - İdarenin
a) Adresi
: Besyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/
Konya
b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938
c) Elektronik Posta Adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Arıtım tesisinde yer alan anaerobik tankın; içinde
bulunan çamurun kepçe yardımıyla tahliye edilmesi ve
Cr-Ni sac kaplı kısımlarının taşlanarak kaynak
yapılması, bir kısmında çökme meydana gelen tank
çatısının alttan kaynak işi ile düzeltilmesi varsa yırtıkkopuk yerlerinin tamiri ve 700 m² alanın epoksi boya ile
boyanması işidir. (Ayrıntılar Teknik Şartname’de
belirtilmiştir.)
b) Teslim Yeri
: Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası
c) Teslim Tarihi
: İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 14.05.2015 - 15:00
4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
3937/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kazan Dairesi 50 t/h buhar kazanı kızdırıcı boruları tamir işleri hizmet alımı
işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2015/52058
1 - İdarenin
a) Adresi
: Besyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/
Konya
b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938
c) Elektronik Posta Adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Fabrikamız VKW 50 t/h 30 bar buhar kazanında
kızdırıcı boru değişim işleri yapılacaktır. İşin tanımı;
“No.1 VKW 50 t/h 30 bar buhar kazanının kızdırıcı-2
borularının (Kızdırıcı 2, Üst ek, Soğutucu ek) kesilmesi,
kazan dairesi dışına alınması, yerine fabrikamızca teslim
edilecek Kızdırıcı 2-Serpantin, Üst ek ve Soğutucu ek
borularının kaynağa hazırlanıp (kesilmesi, kaynak ağzı
açılması vs.) ilgili resme göre kaynaklı montajının
yapılması”dır.
(Ayrıntılar
Teknik
Şartname’de
belirtilmiştir.)
b) Teslim Yeri
: Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası
c) Teslim Tarihi
: İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 14.05.2015 - 10:30
4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
3938/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Osmangazi Belediye Başkanlığından:
Bursa İli Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap
1. Kısım 10323 Ada, 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli 21,133,000.00.-TL (Yirmibir milyon yüzotuz
üçbin türklirası) olup, geçici teminat bedeli 633,990.00.-TL (Altıyüz otuzüçbin dokuzyüz doksan
türklirası) dir.
1 - İhale 12.05.2015 tarihinde Salı günü saat 14:00 de Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki
Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye
ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.
2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname
her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Belediyemiz hizmet binası 1.
katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde
görülebilir.
3 - İhaleye iştirak edecek olanlar Şartname ve ekleri 3.000,00 (ÜçBin) TL bedel
karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.
4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat
12.00’ye kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki
ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine)
makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya
herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile
açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00)
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
7 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı
bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı
ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi
halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari
şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
11 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel
kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
İsteklilerin:
A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2015 yılı vizeli),
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
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2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
C) İmza sirkülerini vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca
veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)
E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 21,133,000.00-TL x %3 = 633,990.00- TL
(AltıYüzOtuzÜçBinBinDokuzyüzDoksanTürklirası) Geçici Teminat vermesi,
F) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler
İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’si kadar,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde
belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında,
II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme
belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve
görevlerini belirten belge,
3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,
5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı
olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)
6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
a) İşin keşif bedelinin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka
referans mektubu verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi
zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka
referans mektubu sunulmak sureti ile de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyum da ise bu belgelerin her bir ortak
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriteri sağlanacak şekilde sunması gerekir.
b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
b-1) İlgili mevzuat uyarınca bilançosunu yayımlatmak zorunda olan isteklilerin yılsonu
bilançosunun veya bilançonun gerekli kriterini sağladığını gösteren bölümlerini,
b-2) İlgili mevzuat uyarınca bilançosunu yayımlatmak zorunluluğu olmayan isteklilerin,
yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağladığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekir.
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Sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir).
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(özkaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerinden düşülecektir)
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlilik
kriterlerini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın
belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarların ortalaması
üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkelerde düzenlenen
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
G) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin
(’F/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak,
Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “F/1”
bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar
ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer
ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ını sağlaması şarttır.
H) Yer Görme Belgesi
İ) Şartname Alındı Makbuzu
Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin
adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli
tarafından imzalanacaktır.
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Diyarbakır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet
Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait
yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı 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
: Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası
DİYARBAKIR
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait yol,
içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından
müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer
: DİYARBAKIR
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 33.914.570- TL
f) Geçici Teminatı
: 2.374.019,90- 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
: 21/05/2015 - 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; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj 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. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.
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6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton
statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 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, Müteşebbis Heyet 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
Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası DİYARBAKIR 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 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
3896/2-2
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500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/52477
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4469-4199 - Faks: 311 53 05
c) WEB Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 500.000 kg dökme SAE 40 dizel motor yağı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığına 26/05/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV
Dahil 100.- TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3943/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici
olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2334 dosya nolu BİREY Yapı Denetim Ltd. Şti., 2227
dosya nolu PARS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 687 dosya nolu ESER TEKNİK Yapı Denetim Ltd.
Şti.,
Denizli ilinde faaliyet gösteren 1498 dosya nolu SARI YILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Konya ilinde faaliyet gösteren 1344 dosya nolu FLANŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Ardahan ilinde faaliyet gösteren 1300 dosya nolu 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Mersin ilinde faaliyet gösteren 981 dosya nolu MEDİNE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait
Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 22.04.2015 tarih ve 11247 sayılı Olur'u ile
geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
3911/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 22.04.2015 tarih ve 11248 sayılı Makam
Olur’una istinaden,
Van ilinde faaliyet gösteren 1075 dosya nolu ASİMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 751 dosya nolu MODELYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.
Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1053 dosya nolu GÜRALTUN Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3911/2/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A.O’nun L41-d3,d4, L43-a3, L43-b1,b2, L43-d1 ve K44-d3,d4
numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam beş adet
müracaatından 07.04.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
3932/1-1

—————

Summa Enerji Yatırımcılığı Madencilik Mühendislik Taşımacılık Akaryakıt İnşaat Sanayi
ve Tic. A.Ş. Diyarbakır, Şanlıurfa illeri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/SUM/5118, 5119 ve
5120 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını 24.04.2015 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
3933/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate
Resources B.V.’nin Tekirdağ ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PINCVB/3858 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 17.04.2015 tarihinde müracaat
ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
gereğince ilan olunur.
3934/1-1

—————

DÜZELTME İLANI
21.04.2015 tarih ve 29333 Sayılı Resmi Gazete’nin 3628 ilan numarasıyla yayımlanan
1 adet ilanımızın 16 ncı satırında; “Yüzölçümü: 15.281 hektar” cümlesi sehven yazılmış olup,
doğrusu “Yüzölçümü : 14.014 hektar” şeklindedir. İlgililere duyurulur.
3935/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/11/2014 tarihli, 12/01/2015 tarihinde kesinleşen
E: 2004/171, K: 2006/167 sayılı kararına istinaden iadesine karar verilen 06 FJ 509 Plakalı,
WDBD1241301A404214 şase nolu, 1985 Model Mercedes-Benz marka aracın iade edilmesi için
hak sahibi Murat KAŞIKÇI’ya tebligat çıkartılmış, ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen
adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31.
maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen eşyaların tebliğ
tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı,
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca El
konulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye
Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğine ardiye ücreti ödeneceğinin bilinmesi ilanen tebliğ
olunur.
3957/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
- Pursaklar Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 038 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 686 sayılı Kararı ile onaylanan
“Pursaklar 1. Etap 95320 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği”,
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle
askıya çıkartılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
3928/1-1
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/127001

2. Yasaklama Kararı Veren

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Adı

Sağlık Araştırma ve Uygulama

İl/İlçe

DENİZLİ-Pamukkale

Tel-Faks

444 0 728 / 258 212 06 41

E-Mail

dssatinalma@pau.edu.tr

Merkezi
Kınıklı Kampüsü KINIKLI
Adresi
Posta Kodu

DENİZLİ
20100

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

METİS TURİZM TEKSTİL MEDİKAL
SİSTEMLERİ ÖZEL EĞİTİM

Adı/Unvanı

HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
846 SOK. NO: 45 1. BEYLER İŞ HANI
ZEMİN 10 DAİRE: 108 KEMERALTI

Adresi

KONAK/İZMİR
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
620 010 7277

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İZMİR TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil
770311

No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

7. Yasaklamanın
( )

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

3968/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/1/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/2/1-1

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/3/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/4/1-1

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/5/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/6/1-1

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/7/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/8/1-1

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/9/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/10/1-1

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/11/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/12/1-1

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/13/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/14/1-1

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/15/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/16/1-1

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/17/1-1

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
3955/18/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 160

2 Mayıs 2015 – Sayı : 29343

Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/108556
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

GÜNEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Adı

MÜDÜRLÜĞÜ
HÜKÜMET KONAĞI

Adresi

YENİMAHALLE

Posta Kodu

20460

İl/İlçe

DENİZLİ / GÜNEY

Tel-Faks

0 (258) 451 24 94 - 0 (258) 451 20 20

E-Mail

141306@meb.k12.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

BİROL KURU
KOPARAN MAH. KOPARAN
SOKAĞI NO: 7

Adresi

GÜNEY/DENİZLİ
T.C. Kimlik No.

30415423866

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

GÜNEY ŞOFÖRLER VE

Ticaret/Esnaf Odası

NAKLİYECİLER ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

111167

6. Yasaklama
Süresi

7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

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.
3945/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/108902

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

DSİ 12. (Kayseri) Bölge
Müdürlüğü

Adresi

Sanayi Mah. Osman Kavuncu Cad. Tel-Faks

0 352 336 28 50- 0 352 336 28 57

Posta Kodu

38060

dsi12@dsi.gov.tr

İl/İlçe

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Sortaş Madencilik İnşaat Taahhüt
Nakliyat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi

Yenidoğan Mah. Ankara Bul. No: 11
Sorgun/Yozgat

Kocasinan/KAYSERİ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

7750388081

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

1152

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.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/108902

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

DSİ 12. (Kayseri) Bölge

İl/İlçe

Müdürlüğü

Kocasinan/KAYSERİ

Adresi

Sanayi Mah. Osman Kavuncu Cad. Tel-Faks

0 352 336 28 50- 0 352 336 28 57

Posta Kodu

38060

dsi12@dsi.gov.tr

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Zeki DEMİR
Agah Efendi Mah. Sanayi Sitesi B Blok

Adresi

No:38 Sorgun/Yozgat

T.C. Kimlik No.

57232543584

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
3961/2/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

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.
3964/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3963/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
3954/1-1
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

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.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7454 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar
2015/7640 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların
Tasarrufunda
Bulunan
Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar
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ATAMA KARARLARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve
Turizm, Maliye ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

11

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

14

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli
Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
— Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği
— Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
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TEBLİĞLER
— TS EN ISO 4035 Altıköşe İnce Somunlar, Pahlı (Stil 0)-Mamul Kalitesi A ve B
(ISO 4035:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (NO: MSG-MS-2015/3)
— 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve
Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
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KURUL KARARI
— 2014 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi
ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası
104
Düzenleme Kurulu Kararı
NOT: 30/4/2015 tarihli ve 29342 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.
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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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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