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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2011 tarihli ve 27955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınav 28 inci maddede belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle Kurul
Başkanlığınca yapılabileceği gibi üniversitelere veya bu alanda yetkin kamu kurum ve kuru-
luşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda sınava ilişkin usul ve esaslar sınavı yapacak kuruluş ile
yapılacak protokolde belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavın üniversitelere veya bu alanda yetkin kamu kurum ve kuruluşlarına
yaptırılması durumunda sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, not-
landırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuç-
ların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması işlemleri, protokolde belirtilen
usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerine özel yarışma sınavı ile giren
ve yapılan yeterlik sınavında başarılı olan denetim elemanlarından Başmüfettişlik için on,
Müfettişlik için üç hizmet yılı şartı aranmak kaydıyla 31/12/2015 tarihine kadar 5 Başmüfettiş,
10 Müfettiş pozisyonuna atama yapılabilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Geçici madde hükümlerine göre Müfettiş pozisyonuna atananların, Başmüfettişliğe
atanmada aranılan sürenin hesabında geldikleri kurumdaki, denetim elemanı olarak geçirdikleri
süreler dahil edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME 

ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum
ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korun-
masında, takip ve tahsilinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6183 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 25/12/1953 ta-

rihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 32 ve 55 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunu,
b) 6200 sayılı Kanun: 25/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
c) Alacak: DSİ'nin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap-

samında takibi yapılan alacaklarını,
ç) Borçlu: DSİ'ye borçlu yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların kanuni

temsilcilerini, mirasçılarını ve kefillerini,
d) Bölge müdürü: DSİ taşra teşkilatı amirini,
e) Daire Başkanı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanını,
f) Daire Başkanlığı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,
g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genel Müdür: DSİ Genel Müdürünü,
h) Tahsil ünitesi: DSİ'nin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilecek alacakları için

gerekli tüm işlemlerin ifası ile görevli merkez teşkilatı ile bölge müdürlüklerinin birimlerini,
servislerini veya memurlarını,

ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2011 27955

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2012 28314
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İKİNCİ BÖLÜM
DSİ Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler

Teminat isteme
MADDE 4 – (1) Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan borçlunun durumu, alacağın tah-

silinin tehlikede olduğunu gösteriyor ise, tahsil ünitesince kendisinden 6183 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinde belirtilen teminatlardan herhangi biri istenir.

(2) Gösterilen teminatın tahsil ünitesi tarafından yeterli ve uygun bulunmaması, temi-
natın sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması ha-
linde; teminatın tamamlanması veya yerine başka bir teminat göstermesi borçludan istenilir.
Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.

Şahsi kefalet
MADDE 5 – (1) Alacakların tahsili ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu mad-

desinde belirtilen teminatı sağlayamayan borçluların muteber bir şahsı müteselsil kefil veya
müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, şahsi kefaleti veya gösterilen şahsı kabul
edip etmeme konusunda tahsil ünitesi yetkilidir.

İhtiyati haciz
MADDE 6 – (1) Alacaklar ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde

belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın merkezde daire baş-
kanının, taşrada ise bölge müdürünün kararıyla ihtiyati haciz uygulanır.

(2) Haklarında ihtiyati haciz uygulanan borçlular, haczin yapıldığı tarihten, gıyapta ya-
pılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tahsil ünitesinin bulunduğu
yer yetkili mahkemesinde dava açabilir. Borçlu tarafından, ihtiyati hacze karşı 7 gün içinde ih-
tiyati haczin iptali için dava açılmış olsa bile, ilk derece mahkemesi kararına kadar ihtiyati
haciz devam eder.

(3) İhtiyati hacze konu alacak için düzenlenen ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine
7 günlük sürenin geçmesinden sonra düzenlenecek haciz varakasına istinaden ihtiyati haciz
kati hacze çevrilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme ve Tecile İlişkin Yetkiler

Ödemeye çağrı bildirimi
MADDE 7 – (1) DSİ tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilatı gereken ve

vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bor-
cun bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya ödemeye çağrı bildirimi gönderilir.

(2) Ödemeye çağrı bildiriminde; borçlunun adı ve soyadı/unvanı, TC kimlik numarası
veya vergi kimlik numarası, adresi, borcun miktarı ile borca ilişkin diğer bilgiler ve borcun ne-
reye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır.

(3) Ödemeye çağrı bildirimi; merkezde daire başkanı, taşrada bölge müdürü tarafından
imzalanarak gönderilir. Ödemeye çağrı bildirimini imzalama yetkisi tevkil edilebilir.

Ödeme ve makbuz
MADDE 8 – (1) Alacağın, DSİ tarafından belirtilen sürede, borçlu tarafından ödenmesi

esastır.
(2) Ödeme, tahsil ünitesinin icra memurları ile yetkili ve sorumlu memurları tarafından

verilecek makbuz karşılığında elden veya Maliye Bakanlığından alınacak yetki çerçevesinde
DSİ'nin banka hesap numaralarına yapılır. Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle, icra me-
murlarıyla yetkili ve sorumlu memurlardan başkasına yapılan veya DSİ'nin banka hesap nu-
maralarına yapılmayan ödemeler, alacağa mahsup edilemez. 

(3) DSİ ödemenin, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen ve Maliye Ba-
kanlığı tarafından kabul edilen özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması için dü-
zenleme yapmaya yetkilidir. Bu yetki, alacağın türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar iti-
barıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir.

Ödeme emri
MADDE 9 – (1) Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını öde-

meleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.
(2) Ödeme emrinde; borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği,

müddetinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve
borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik oluna-
cağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur.

14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Ayrıca, borçlunun 6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesindeki vazifeleri ve bu vazifeleri ye-
rine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bil-
dirilir.

(3) Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça
tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat
yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri
hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal
bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de
köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalde 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olu-
nur ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve
indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme
emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.

(4) Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan
bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir.

(5) Ödeme emri merkezde daire başkanı, taşrada bölge müdürü tarafından imzalanarak
gönderilir. Ödeme emrini imzalama yetkisi tevkil edilebilir.

Tecil
MADDE 10 – (1) DSİ alacağının vadesinde ödenmesi, haczin tatbiki veya haczolunmuş

malların paraya çevrilmesi DSİ borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı
ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak koşuluyla, DSİ Genel Müdürü veya DSİ Genel Mü-
dürünün yetkili kılacağı makamlarca DSİ alacağı, Maliye Bakanlığınca belirlenen oranda tecil
faizi alınarak tecil olunabilir.

(2) Tecile ilişkin diğer hususlar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Gecikme zammı
MADDE 11 – (1) Alacaklar süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmı

için 6200 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Özel kanunları ile DSİ'ye takip ve tahsil görevi verilen alacakların kanunlarında be-

lirtilen sürelerde ödenmemesi halinde, özel kanunlarında belirtilen gecikme zammı oranları
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DSİ Alacaklarının Cebren Tahsiline İlişkin Yetkiler

Malvarlığı araştırması
MADDE 12 – (1) Alacakların takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapı-

lacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak alacağın türü
ve tutarı DSİ tarafından belirlenir.

Takip işlemlerine yetkili tahsil ünitesi
MADDE 13 – (1) Takip işlemleri, merkezde daire başkanlığı, taşrada bölge müdürlük-

leri tahsil ünitelerince yapılır.
(2) Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, takip işlemleri DSİ'nin

o mahaldeki ilgili tahsil ünitesince niyabeten yapılır.
Haciz kâğıtlarını imzalama yetkisi
MADDE 14 – (1) Haciz işlemleri, tahsil ünitesince düzenlenen ve merkez teşkilatında

daire başkanı, taşra teşkilatında bölge müdürü tarafından imzalanan haciz kâğıtlarına dayanarak
yapılır. Haciz kâğıtlarını imzalama yetkisi tevkil edilebilir.

Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi 
MADDE 15 – (1) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine istinaden düzenlenen haciz

bildirileri, alacaklı tahsil ünitesince, posta veya memur eliyle tebliğ edilir.
(2) Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı, malın yedinde

bulunmadığı, haczin tebliğinden önce borcun ödendiği, malın tüketildiği ya da kusuru olmak-
sızın telef olduğu, alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise
durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde tahsil ünitesine yazılı
olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve
borç zimmetinde sayılır ve hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu bildirim adi
posta veya özel kargo yoluyla gönderilmiş ise bildirimin DSİ kayıtlarına intikal ettiği tarih,
taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi aracılığı ile gönderilmiş ise postaya verildiği
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.
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(3) Tahsil ünitesince düzenlenen haciz bildirileri, DSİ borçlusunun hak ve alacaklarının
bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya ilgili birim aracılığı ile tebliğ edilebileceği
gibi Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın üzerindeki alacaklar için Maliye Bakanlığından
yetki almak suretiyle doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bil-
dirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde be-
yanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.

Haciz, satış ve komisyonlar
MADDE 16 – (1) Haczedilen varlıkların satışı ile ilgili tahsil ünitesince 6183 sayılı

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem tesis edilir. Ancak menkul ve gayrimenkul satış ko-
misyonlarının teşekkülü aşağıdaki şekilde sağlanır.

a) Menkul mal satış komisyonu; merkezde ilgili daire başkanlıkları ve taşrada bölge
müdürlüklerinin satın alma işlemlerinden sorumlu biriminin yetkili memuru başkanlığında,
icra memuru ve satın almadan sorumlu birim amirinin görevlendireceği bir memurdan oluşur.
Satın almadan sorumlu birim amiri, gerekli gördüğü hallerde komisyona başkanlık edebilir.

b) Gayrimenkul mal satış komisyonu; il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya
tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş
bir zat ile DSİ'nin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil mu-
hafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder.

Gayrimenkullerde değer tespiti
MADDE 17 – (1) DSİ alacaklarına karşılık teminat olarak gösterilen veya satışına karar

verilen gayrimenkullerin rayiç değeri, bilirkişinin mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu
tarafından tespit edilir.

(2) Gayrimenkul satış komisyonu, bilirkişinin mütalaasını kabul edip etmemekte ser-
besttir. Komisyon gerekli gördüğü hâllerde yeniden bilirkişi mütalaası isteyebilir.

Mahcuz malların satış ilanlarında yer, süre ve satış şekillerini belirleme yetkisi
MADDE 18 – (1) DSİ, yapılacak ilanların yer, süre ve usullerine ilişkin yapılacak olan

belirlemelerde Maliye Bakanlığının gayrimenkul satış ilanlarında yer, süre ve şekillere ilişkin
yapmış olduğu belirlemelere aykırı olmamak koşuluyla belirleme yapabilir.

(2) Menkul mal satış komisyonu, satılacak menkul malın niteliğini, cinsini, türünü,
özelliklerini, satışa esas tutarını ve diğer satış şartlarını dikkate alarak uygun göreceği araçlar
ile açık artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak suretiyle ilan edebilir.

(3) Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkân olmayan veyahut bek-
lediği takdirde mühim bir değer düşüklüğüne uğraması muhtemel bulunan malların paraya çev-
rilmesine derhal başlanabilir.

Takibin iflasa dönüştürülmesine karar verme yetkisi
MADDE 19 – (1) Alacakların tahsili için açılmış bulunan takibin, 9/6/1932 tarihli ve

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında iflas yolu ile takibe dönüştürülmesi,
alacaklı tahsil ünitesince istenir.

Suçların takibine ilişkin ihbarda bulunma yükümlülüğü
MADDE 20 – (1) 6183 sayılı Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerinde yazılı suçların

ihbarı, ilgili tahsil ünitesince Cumhuriyet Savcılığına yapılır.
Hapisle tazyikte bulunma yetkisi
MADDE 21 – (1) 6183 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince 7 günlük süre içinde

borcunu ödemeyip mal bildiriminde bulunmayan borçlular hakkında, hapisle tazyik kararının
alınmasını sağlamak amacıyla icra mahkemesi hâkimliğine, merkezde daire başkanı, taşrada
bölge müdürü tarafından yazılı talepte bulunulur. Bu talep yetkisi tevkil edilebilir.

Mahcuz menkul malların muhafazası, koruyacak olanların mecburiyet ve
mesuliyetleri

MADDE 22 – (1) Mahcuz mallar DSİ tarafından uygun görülen yerlerde muhafaza
edilir. DSİ, uygun gördüğü yerlerde mahcuz malların muhafazasında depo ve garaj kurabilir.

(2) Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi
menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil ünite-
since muhafaza olunur. Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güve-
nilir bir şahsa veyahut güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisinde
bırakılır.
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(3) Borçlular, zilyedler, güvenilir şahıslar ikinci bend gereğince kendilerine bırakılan
malları, DSİ’ce yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim edildiği zamanki du-
rumları ile geri vermek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler, haklarında
yapılacak ceza takibinden başka, bu malların kendilerine atfolunamayacak bir sebepten dolayı
telef veya zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen malların değerleri tuta-
rınca borçlu sayılıp 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince takip olunurlar.

(4) Özel şahıslar tarafından açılan depo ve garajlarda muhafaza altına alınan mahcuz
malların muhafaza ücretlerinin ödenmesinde üst sınır olarak, 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve
Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden çıkarılan ücret tarifesinde belirtilen
ücret miktarları uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi
MADDE 23 – (1) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil ile görevli DSİ persone-

line, görevleri sırasında ilgililere gösterilmek üzere DSİ'ce onaylı ve fotoğraflı bir kimlik bel-
gesi verilir.

Tebligat usulleri
MADDE 24 – (1) Aksine hüküm bulunmadıkça 6183 sayılı Kanunda yazılı sürelerin

hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümleri uygulanır.

(2) 6200 sayılı Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Tahsil ünitesi ilan yolu ile yapacağı tebliğleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
"İlanın şekli" başlıklı 104 üncü maddesinde yer alan hükümleri dikkate alarak gerçekleştirir.

Artırmalara katılamayacak olanlar
MADDE 25 – (1) Alacaklı tahsil ünitesince 6183 sayılı Kanun gereği paraya çevrilecek

malların artırmasına, o birim çalışanları, ne kendi adlarına ne de diğer kimseler ad ve hesabına
katılamayacakları ve bu artırmalardan mal satın alamayacakları gibi bu malları üçüncü şahıslar
aracılığıyla veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan 5 yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi
satın alamazlar, her ne suretle olursa olsun iktisap edemezler. Bu yasak, bunların eşlerini ve
üçüncü derece de dâhil olmak üzere bu dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarını da kapsar. Bu
yasak durumların tespiti halinde, 6183 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre ihalenin feshi
istenebilir.

Yetkili mahkeme
MADDE 26 – (1) Alacakların tahsili ve 6183 sayılı Kanunun uygulamasından doğacak

uyuşmazlıklar, alacaklı tahsil ünitesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinde çözümlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 6183 sayılı Kanun

ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelerde yer
alan hükümler uygulanır.

Düzenleme yapma yetkisi
MADDE 28 – (1) DSİ bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenleme yapmaya

yetkilidir.
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce açılmış olan icra takiplerinin sonuçlan-

dırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 2004 sayılı

Kanuna göre başlatılmış olan icra takipleri, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandı-
rılır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ

TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile
Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ser-
best muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Serbest
Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun”, “Meslek Men-
subu” ve “Mesleki Faaliyet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununu,”

“Meslek mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”
“Mesleki faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya

Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel yahut şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Odaya giriş ücreti” olarak,

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başka odadan nakil suretiyle gelen üyeden oda giriş ücreti %50 indirimli alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelirleri

üzerinden nisbi” ibaresi “brüt gelirleri üzerinden nispi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maktu

ve nisbi” ibaresi “maktu ve nispi” olarak, (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı ol-

masalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nisbi ve

maktu” ibaresi “maktu ve nispi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Odaya giriş ücreti ve maktu aidat
MADDE 9 – Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile

çarpımı sonucu bulunacak tutardır.
Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı

taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamı
ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Nispi aidatın tespiti
MADDE 10 – Oda üyelerinden;
a) Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi be-

yannamesindeki mesleki kazancının % 1'ini,
b) Şirket ortağı olanlar, dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından

payına düşen tutarın % 1'ini,
nispi aidat olarak öderler.
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Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek
mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.

Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk üst-
lenmeksizin bir veya daha fazla mesleki şirkete ortak olan meslek mensupları, hem bireysel
mesleki faaliyeti hem de şirket ortaklığı dolayısıyla nispi aidat öderler.

Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20
katından fazla olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Diğer nispi ödentiler
MADDE 11 – Oda aracılığı ile üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden

elde edilen gelirlerin %4’ü odalarca alınır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bastı-

rılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bütçe

gelirlerinden” ibaresi “brüt gelirlerinden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Oda Giriş Aidatı:” ibaresi “Odaya Giriş Ücreti:” olarak, (c) bendinde yer alan “Nisbi
Aidat” ibaresi “Nispi Aidat” olarak, (d) bendinde yer alan “Diğer Nisbi Ödentiler” ibaresi “Di-
ğer Nispi Ödentiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek

mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler

Odaları Birliğinden:
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK
STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı ya-

pacak aday meslek mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlanmaları için tabi tutula-
cakları stajın usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacak aday

meslek mensuplarını kapsar.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen “Serbest Muhasebeci”,

“Staj Ara Dönem Değerlendirmesi” ve “Staj Bitirme Değerlendirmesi” tanımları yürürlükten
kaldırılmış, “Odalar”, “Meslek Mensubu” ve “Aday Meslek Mensubu” tanımları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,”
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”
“Aday Meslek Mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere, bir meslek
mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja

başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja baş-
lamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak
yapılır. Stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma
ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Staj başvurusu
MADDE 11 – Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.
Staj yapmak isteyenler, staj yapacakları il ya da ilçedeki Odaya bir dilekçe ile başvu-

rurlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir: 
a) Kanunun aradığı şartların mevcudiyetini ispata yarayan ve Birlik tarafından belirle-

nen belgeler.
b) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden Resmi Kuruma verilmek

üzere alınacak adli sicil belgesi.
c) Yanında staj yapacağı meslek mensubundan alınacak staj onay belgesi.
ç) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.
Her başvuru için ilgili Oda’da bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj

süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmanın saklanması için kullanılmaya devam
edilir. 

Başvurunun yapıldığı Oda, staja başlayanlar için elektronik ortamda aday meslek men-
subu kütüğünü tutar. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tu-
tulan meslek kütüğüne kaydı yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz
gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki
ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Aday meslek mensubunca, yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek
mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması
durumunda kalan staj süresini yanında veya denetim gözetiminde geçireceği yeni bir meslek
mensubu bulunamaz ise, bu meslek mensubunu ilgili oda yönetim kurulu belirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Ticari faaliyet yasağı kapsamında olup, staj sırasında miras yolu ile gelen edinimler

bir yıl içerisinde devredilir.” 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Staj iptali
MADDE 24 – Aşağıda belirtilen aday meslek mensuplarının stajı ilgili oda yönetim

kurulu kararı ile iptal edilir:
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar.
b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreyi aşacak şekilde stajına ara ve-

renler.
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c) Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar, eğitim so-
nucunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olamayanlar.

ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden verdikleri belgeleri doğru olmayanlar veya
bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar.

d) Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılan denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir se-
bep olmaksızın staj mahallinde bulunamayanlar.

e) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler.
Oda yönetim kurullarının bu konulardaki kararları 15 gün içinde aday meslek mensu-

buna ve yanında son olarak staj yaptıkları meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itiraz edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar
kesindir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Stajın bitimi ve güncelleme eğitimi
MADDE 25 – Aday meslek mensuplarının Kanunun 5 inci maddesinin A fıkrasının (c)

bendi uyarınca yapılacak sınavlara katılabilmeleri için sınav başvuruların son günü tarihi iti-
bariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olmaları zorunludur.

Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir. 

Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav sü-
releri, katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde
sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak
ilk sınav tarihi itibari ile re’sen başlatılır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık
süre içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütüle-
cek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve
16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde öngörülen bekleme süresini ta-
mamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde
sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir.

Güncelleme eğitimi başvurusunun şekil ve şartları ile eğitimin usul ve esasları Birlik
tarafından belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Staj ve eğitim değerlendirmeleri
MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca staj süresince

eğitime tabi tutulan aday meslek mensupları periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bir
seviye için yapılan değerlendirmede başarılı olamayan aday meslek mensubu müteakip aşa-
maya geçirilmez. Bu değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Stajdan sayılan hizmet süresi 3 yıldan az olan adaylar hakkında tezkiye düzenlenmesi

ve bu tezkiyelerin yeterlilik sınavında ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilebilmesi için, mes-
lek mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamlanan staj süresinin 18 aydan
fazla olması gereklidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Serbest Muhasebe-

cilik stajına başlayanlardan stajına devam etmekte olanlar, yönetmeliğin değişiklikten önceki
hükümlerine tabidir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ 

SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 

A.1. AMAÇ 
Bu Genel Şartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlü-
lüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Bu Genel Şartlar ekleriyle bir bütündür. Bu Genel Şartlar ve sigorta teminat limitleri
kaza tarihi itibariyle uygulamaya esas alınır.

A.2. TANIMLAR
Bu Genel Şart uygulamasında;
a) Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa

göre işleten sayılan kişiyi,
b) Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve

diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerler, 
c) Motorlu Araç: İlgili mevzuat gereği trafiğe çıkması trafik siciline veya ilgili mevzu-

atla düzenlenen özel sicile tescile tâbi motorlu araçları,
ç) İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışması, (Mekanik aksamı ça-

lışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesi işletilme hali olarak
kabul edilir.)

d) Zarar: Motorlu bir aracın işletilmesi ile oluşan bir trafik kazası sonucunda üçüncü
şahısların ekonomik değeri olan mal varlığında doğrudan azalma olmasına veya vücut bütün-
lüğünde eksilmeye, sürekli sakatlığa veya ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle ilgililerin
uğradıkları bu Genel Şartlar ile içeriği belirlenen maddi kayıpları,

e) Eşdeğer (Muadil)  Parça: Bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-orijinal par-
çaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat (yönetmelik, standard, teknik düzenleme)
çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla (kütle, boyut, malzeme
ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğunun, Hazine Müsteşarlığınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yetkili kuruluşlarca düzenlenecek belgeler yoluyla
belgelendirilmesi gereken parçaları, (Bu kapsamda bir belgenin varlığı durumunda, belge
konusu parçaların aksi iddia sahibince kanıtlanana kadar eşdeğer kalitede olduğu varsayılır.) 

f) Orijinal Parça: i) Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla
aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parça-
ların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen ölçütlere ve üretim stan-
dartlarına göre üretilmiş yedek parçaları, 

ii) Aracın orijinal parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçaları, (Bu par-
çaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç
üreticisi tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre üretildiğinin Hazine Müs-
teşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmesi halinde, belge konusu
parçaların aksi iddia sahibince kanıtlanana kadar orijinal yedek parça olduğu varsayılır.) 

iii) İlgili mevzuat çerçevesinde ömrünü tamamlamış araçlardan veya Hazine Müste-
şarlığınca belirlenecek esaslara göre hasarlı araçlardan çıkarılan kodlandırılmış, hasarsız, araç
güvenliği ve çevre standartlarını karşılayan eşdeğer niteliğinde olmayan parçaları,

ifade eder.
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A.3.  SİGORTANIN KAPSAMI 
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların

ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından
dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çer-
çevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi iti-
bariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı
üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kap-
samında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.   

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil)
veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak,
insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorum-
luluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. 

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin
yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır. 

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını bu genel şartların B.2.4. mad-
desi hükmü çerçevesinde temin eder.

A.4. SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ
Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır.
a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören

araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının
sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi
sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan
esaslara göre yapılır.

b) Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski ha-
line dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi gider-
lerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun
sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili
diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına
bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik
Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence He-
sabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gere-
ğince sona ermiştir.

c) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride eko-
nomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esas-
lara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonra-
sında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının
belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak ko-
şuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde
sakat kalan kişi esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü
sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda
hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet su-
nucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer
alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor
hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı
belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür. 
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ç) Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin
desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan
esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas
alınır.

A.6. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER 
Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
b) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, 
c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
ç) Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle

bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle
ileri sürebilecekleri talepler,

d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında ol-
mayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorum-
luluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı
talepleri,  

e) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta
veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan
dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,

f) Manevi tazminat talepleri,
g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu

kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 
ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara

veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa

göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen
kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin ta-
lepleri, 

ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylem-

lerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör ey-
lemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nede-
niyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin
talepleri,

j) Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kir-
lenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı
masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle
bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,

k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı
olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,

l) İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
m) 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar

(Bu  maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigor-
tasına tâbidir.),

n) Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
o) Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.
A.7. SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU
Sigorta, poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi karar-

laştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12.00'da başlar ve öğleyin saat 12.00'da sona erer. 
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Sigorta sözleşmesinin vade sonundan önce sonlandırılması usul ve esasları Hazine Müs-
teşarlığınca belirlenir. 

B.1. HASAR VE TAZMİNAT 
B.1.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin

Yükümlülükleri 
Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yü-

kümlüdür:
a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan

itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta-
cıya bildirmek,

b) Sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması
veya sigortacının poliçeden doğan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde ön-
lemler almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara uymak,

c) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üze-
rine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek olan her
türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak, ayrıca, aldığı bilgi ve belgenin
niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapma-
sına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının talebi üze-
rine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tes-
pite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi
mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,  

ç) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kal-
dığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar
etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, da-
vetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

d) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigortacılardan her birine
rizikonun gerçekleştiğini bildirmek,

e) Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek üzere güvenli bir
yere çekmek.

Belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, zarar gören-
lere bu sebeple yapılan ödeme ihlaldeki kusuru nispetinde sigortalıdan rücuen tahsil edilir.

B.2. TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ
Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa

geçerek anlaşma hakkını haizdir. 
Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigortalı tazminat talebini kısmen veya tama-

men kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de buluna-
maz. 

2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm bel-
geleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde
tazminatı hak sahibine öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi
veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep et-
mesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin sigortacının merkez veya şubelerinden
birine iletilmesinden sonra başlar. Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat
hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilir. 

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya
ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile
değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3
yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali
ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış
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araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model
yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı du-
rumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen
orijinal parça ile değişim yapılır. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı mey-
dana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez. 

Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edi-
len orijinal parça ile değişim mümkün olduğu halde, sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde ol-
madan orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi
itibariyle benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış
araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlıdır. Sigor-
tacı bu paragraf kapsamındaki onaya ilişkin tercihini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde
onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda onayı varsayılır.

2.2. Hak sahibi aracının, bu madde uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri
karşılayan, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. Bu durumda sigortacı, araç
kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak parça, te-
darik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. Sigortacı söz
konusu bedel uygulaması hakkında hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde bil-
gilendirir. Sigortacı bu süre içinde anılan bildirimi yapmadığı takdirde bildirim konusu bedeli
hak sahibine karşı ileri süremez.

2.3. Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini
aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit
edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğ-
rultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat
ödenmez.

Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın
veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda
tespit edilmiş olması durumunda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair
“trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez. 

Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine terk edilmesine onay vermesi halinde
aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar zorunlu trafik sigortası li-
mitleri dahilinde kendisine tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine göre bu maddede
yer alan usul çerçevesinde işlem yapılır. Hak sahibinin onayı ile aracı hasarlı haliyle hak sahi-
bine terk ederek tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip hak sahibine bildirdiği sovtaj
bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır. 

Kısmi onarımlarda parçaların sigorta şirketi tarafından tedarik veya tazmin edilmesi
halinde hasarlı parçalar talep ettiği takdirde sigortacının malı olur. 

Kısmi hasar halinde tarafların mutabakatıyla onarım yerine nakdi ödeme yapılabilir.
Araç sicilinde bulunan işleme engel kayıtlar sebebiyle, belirtilen hurda veya çekme bel-

gesinin hak sahibi tarafından alınamaması ve sigorta şirketine ibraz edilememesi halinde, taz-
minat ödemesi, ilgili tutarın sigortacı tarafından masrafları tazminat tutarından mahsup edilmek
üzere, mahkemece tespit edilen ödeme mahalline tevdii suretiyle de yapılabilir. Bu durumda
hurda veya çekme belgesi aranmaz ve ödeme bilgisi sigorta şirketince ilgililere bildirilir.

2.4. Dava açılması halinde, sigortalının ihbarı ile sigortacı takip ve idare etmek üzere
davaya her aşamada dahil olur. Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletna-
meyi vermek zorundadır. Sigortacı karşı taraf lehine hükmedilen dava masrafları ile mahke-
mece hükmedilen karşı taraf avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmo-
lunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata
oranı dahilinde öder. 
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Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya
geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı
yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder. 

2.5. İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, taz-
minattan mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece
yaptırılacak bilirkişi tespitlerine göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini
avans olarak öder. 

B.3. SİGORTACININ HALEFİYETİ
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken hak sahibi yerine geçer.
B.4. ZARAR GÖRENLERİN HAKLARININ SAKLI TUTULMASI VE SİGOR-

TACININ SİGORTALIYA RÜCU HAKKI 
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan

ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller
zarar görene karşı ileri sürülemez. 

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hü-
kümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya
rücu edebilir. 

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir: 
a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin

kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise, 
b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyet-

nameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine
geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali so-
nucunda meydana gelmiş ise,

c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü
içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü
içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması
veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması
veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu mad-
delerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise, 

d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde be-
lirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, 

e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması
halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu
olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,

f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu
olduğu kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle
uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı,
alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülü-
ğüne aykırı davranması halinde,

Sigortacı rücu sebeplerine dayanarak tazminat sürecini geciktiremez ve bu sebeplere
dayalı bilgi ve belgeyi hak sahibinden talep edemez.

C.1. SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline

veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur.
Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında pe-

şinen ödenir. Ancak taraflar, sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında pe-
şin olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim
ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.
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C.2. SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Sigorta ettiren/sigortalı, sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken

tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik
veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte
ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye
kadar önemli sayılır.

Sigortacı sigorta ettirene/sigortalıya cevaplaması için sorular içeren bir liste vermişse,
sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene/sigortalıya
hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki sigorta ettiren/sigortalı önemli bir hususu kötü niyetle
saklamış olsun.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yü-
kümlülüğünün ihlal edildiğinin tespiti durumunda, bu ihlal tazminatın miktarına yahut riziko-
nun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre ihlal sonucu tazminat
miktarına etki eden tutar ilgisine göre sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilir. İhmal kast dere-
cesinde ve beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, hak sa-
hibine ödenen tüm tazminat ilgisine göre sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilir, bağlantı yoksa,
sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, ödenen sigorta
tazminatını rücuen tahsil eder.

C.3. SİGORTALININ/SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İH-
BAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SONUÇLARI 

Sigortalı/sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan
rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve
işlemlerde bulunamaz.

Sigortalı/sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini ar-
tırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken açıkça
riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu iş-
lemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde
durumu sigortacıya bildirir. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren 8 gün içinde prim far-
kının ödenmesi hususunu sigortalıya/sigorta ettirene ihtar eder. Sigortalı/sigorta ettiren, ihtarın
tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını sigortacıya öder.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortalının/sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve
değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiğinin saptandığı takdirde, söz konusu
ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin
derecesine göre, ihlal sonucu tazminat miktarına etki eden tutar ilgisine göre sigortalıya/sigorta
ettirene rücu edilir. Sigortalının/sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile
gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, bu durumda hak sahibine ödenen tüm tazminat il-
gisine göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle öden-
mesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak ödenen sigorta tazminatını ilgisine göre  si-
gortalıya/sigorta ettirene rücu eder. Sigortalı/sigorta ettiren, sigortacı tarafından tebliğ edilen
prim farkını süresinde ödemediği ve rizikonun sigortacı tarafından fark priminin tebliğ edil-
mesini takip eden sekiz günden sonra gerçekleştiği durumda sigortacı ödenen primle ödenmesi
gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak ödenen sigorta tazminatını ilgisine göre sigorta-
lıya/sigorta ettirene rücu edebilir. 

Sigortalı/sigorta ettiren; kazaya karışılması, bu genel şartlar kapsamındaki sigorta te-
minatına dahil hususlarla ilgili dava açılması gibi sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün
içinde, sigortacıya bildirir. Bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta
artışa neden olmuşsa, artan kısım ilgisine göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir.
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C.4. SİGORTALININ DEĞİŞMESİ
Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder.   
Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendili-

ğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme si-
gortalının değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
ve prim ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir. 

C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR 
Sigortacıya yapılacak bildirimler sigorta şirketinin merkezine veya sözleşmede yer ve-

rilen ilgili temsilciliğine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter eliyle veya
taahhütlü mektupla yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres de-
ğişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.

Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de
taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigorta sözleşmesinde belirlenen elektronik haberleşme yöntemleri ile de tebliğ ve ihbar
yapılabilir.

C.6. SIRLARIN SAKLI TUTULMASI 
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla si-

gortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumlu-
durlar. Sigortalı iş bu poliçeye taraf olmakla sigorta konusu araca ilişkin sigortalıyı tanımla-
mayan bilgilerin 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A ve 31/B maddeleri
hükmü çerçevesinde paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır. 

C.7. YETKİLİ MAHKEME 
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının mer-

kez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden
birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ika-
metgâhının bulunduğu mahkemede de açılabilir. Uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim
Komisyonuna da başvurulabilir.

C.8. ZAMANAŞIMI 
Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin,

zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir za-
manaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir. 

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur.
Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. 

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden
başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. 

Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.
C.9. ÖZEL ŞARTLAR
Bu genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir. 
C.10. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır.
C.11. YÜRÜRLÜK
Bu Genel Şartlar 1/6/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355



14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355



14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355



14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/45)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/18)

MADDE 1 – 24/9/2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:

2014/45)’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış

tarihi olan 15/6/2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsar.”

MADDE  2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(6) OTBİS’te ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış

tarihi olan 15/6/2015 tarihinde kayıtlı arazileri kapsar.”

MADDE  3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 20/5/2015 tarihine kadar OTD ödeme ic-

malleri oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getiril-

mesi halinde yararlanılabilecek OTD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç

25/5/2015 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin

OTD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar

marifetiyle yedi gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme ta-

rihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.

Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra

yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye arazi mik-

tarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu ya-

pılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’de kay-

dı olup da OTBİS’te arazi kaydı olmayan veya eksik olan, bu nedenle çıkarılacak askı icmal-

lerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemele-

rinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Hatanın düzel-

tilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz.

Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş

ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilen-

dirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilen-

dirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar.
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Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin

olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bil-

gilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırma-

maları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe mü-

dürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin

bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin on gün içe-

risinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son de-

ğerlendirmeler ise 11/6/2015-12/6/2015 tarihleri arasında yapılarak ÇKS’de ilgili bölüme kay-

dedilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“f) Askı icmalinde ismi çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/6/2015’ten önce

organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“g) Askı icmalinde çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/6/2015’ten önce or-

ganik tarım faaliyetinden çıkan araziler,”

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6302 Karar Tarihi: 12.05.2015

Kurul Başkanlığının 11.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.05.2015

tarih ve 43890421-101.01.01[141.1]-E.11964 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri

İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlen-

dirme neticesinde, Kurulun 10.10.2014 tarihli ve 6046 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/17 

KARAR NO : 2014/412 

DAVACI  : K.H. 

SANIK : VASYL USATENKO, Lubov ve Anotoliy oğlu, 26/11/1956 

UKRAYNA doğumlu, EVPATORIA UL. POBEDU 68 UKRAYNA 

SUÇ : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 

SUÇ TARİHİ : 23/05/2012 

SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARİHİ : 11/07/2014  

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Vasyl Usatenko hakkında Taksirle Bir Kişinin 

Yaralanmasına Neden Olma suçundan Kemer (kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/496 

Esas 2014/575 Karar sayılı dosyasında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 

sanık hakkında müsnet suçtan açılan kamu davasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 89/1 

maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılarak hakkında verilen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 

28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 

olunur. 3364 

—— • —— 

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2008/249 

KARAR NO : 2009/270 

Marka Hakkına Tecavüz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

01/06/2009 tarihli ilamı ile markalar hakkındaki KHK. aykırılık suçundan Beraatine karar verilen 

Vasılev ve Marıa oğlu, 28/12/1976 doğumlu, Svilengrad Bulgaristan nüfusuna kayıtlı IVAN 

VASILEV MAVRODIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 3367 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/53 

Karar No : 2014/372 

Sanık Kimliği : Yüksel DEMİREL (T.C. Kimlik Nu: 25927505544); Cafer ve İmmi 

oğlu, 17.01.1974 Çankırı doğumlu. Çankırı İli Merkez İlçesi Başeğmez 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Denetim Görevini İhmal 

Suç Tarihi : 01.11.2005 - 24.01.2006 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 17.06.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

Sanık P. Kd. Bçvş. Yüksel DEMİREL hakkında sanığın 01.11.2005 - 24.01.2006 tarihleri 

arasında sivil şahıs Rafi KESİK'in zimmet suçunu işlemesine sebebiyet verme eyleminden dolayı 

denetim görevini ihmal suçunu işlediği iddiasıyla eylemlerine uyan T.C.K.'nın 251/2. maddesi 

uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise sanığın 

yargılamasına konu olan Sanık sivil şahıs Rafi KESİK hakkında görevsizlik kararı verildiği, 

sanığın 14.03.2014 tarihi itibariyle terhis edilerek Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildiği, sanığa 

isnat edilen suçun askeri bir suç olmadığı anlaşıldığından Sanık Yüksel DEMİREL hakkında 

denetim görevini ihmal suçundan sivil şahıs Rafi KESİK ile birlikte yargılamasının yapılması 

amacıyla 353 sayılı Kanunun 9, 17 ve 176. maddeleri uyarınca Sanık Yüksel DEMİREL hakkında 

denetim görevini ihmal suçundan Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın denetim görevini ihmal suçundan Rafi KESİK ile birlikte yargılamasının 

yapılması amacıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini müteakip suç yeri itibariyle asıl 

görevli ve yetkili mahkeme olan Hatay-İskenderun Asliye Ceza Mahkemesine 

GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA oy sırası ve oy birliği ile 

karar verilip açıklandı. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195 - 196 ncı ve 197. maddeleri 

gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 

sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak 

katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

İşbu karar 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığınca 04.07.2014 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.

 2816 

————— 
Esas No : 2014/150 

Karar No : 2014/315 

Sanık Kimliği : Emre YEŞİLDAĞ (T.C. NO: 20869899348); Ayhan Işık ve Gülseren 

oğlu, 01.01.1993-Alpu doğumlu, Eskişehir/Alpu İlçesi Alpu Merkez 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 

Suç : FİRAR 

Suç Tarihi : 28.12.2013-05.03.2014 
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Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 22.05.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Emre YEŞİLDAĞ'ın, 28.12.2013-05.03.2014 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta 

erdiğinden eylemine uyan As. C.K'nun 66/1-a maddesi gereğince takdiren bir yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nun 62/1 inci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı Kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı Kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği karara 

itiraz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile veya dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı 

Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

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.

 2817 

————— 
Esas No : 2013/982 

Karar No : 2014/505 

Sanık Kimliği : Abidin Murat ER, (T.C. Nu: 18388361514) Sadık ve Sevim oğlu, 

21.11.1991 D.lu, Amasya, Merkez, Uygur Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : ARKADAŞININ EŞYASINI ÇALMAK 

Suç Tarih : 18.05.2011 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 10.09.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 
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1 - Sanık (Ter.) J. Er Abidin Murat ER'in 18.05.2011 tarihinde mağdur J. Er İbrahim 

DEMİR'e ait Samsung GTS5230 marka cep telefonunu çalmak suretiyle arkadaşının eşyasını 

çalmak suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 1632 sayılı AsCK' nın 132 nci maddesi 

uyarınca takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı TCK' mn 62/1 

inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun, SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı Kanunun 195 - 196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya 

ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı Kanunun 268 nci maddesi 

uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da 

hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 

verebileceği dilekçe ile veya sözlü beyanla en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna 

başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

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.

 2820 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait Çanakkale Merkez, Cevatpaşa Mahallesi, 

Limanbayırı Mevkiinde bulunan tapunun 488 ada, 96 parselinde kayıtlı 703,17 m2 yüzölçümlü, 

arsa vasfındaki taşınmaz İl Encümeninin 21.04.2015 tarih ve 131 sayılı kararı gereğince 2886 

Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır. 

2 - Taşınmazın İhalesi 02.06.2015 tarihinde saat 13:30’da Barbaros Mahallesi Atatürk 

Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin 

edilebilir. 

4 - Satışa konu taşınmazın muhammen satış bedeli 1.750.000,00 TL (Birmilyon 

yediyüzellibin Türk Lirası) olup, geçici teminatı 52.500,00 TL (Elliikibinbeşyüz Türk Lirası) dır. 

5 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 

a) T.C vatandaşı olmak 

b) Gerçek kişilerde; 

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c) Tüzel kişilerde; 

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- 2015 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı  

örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri 

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d) Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 4301/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2015 – Sayı : 29355 

 

TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYO SİSTEMİ HATLARINDA DEĞİŞTİRİLMESİ  

GEREKEN HATALI KAYNAK VE RAYLAR YERİNE KUPON RAY  

ATILARAK MAKASLARDA VE HATTA ALÜMİNOTERMİT RAY  

KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/55630 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) İhale Dokümanlarının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge İzmir Banliyo Sistemi 

Hatlarında Değiştirilmesi Gereken Hatalı Kaynak ve Raylar Yerine Kupon Ray Atılarak 

Makaslarda ve Hatta Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26.05.2015 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- 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. 4192/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 59,00TL. ile en çok 1.001.877,89TL. arasında değişen; 

20/05/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,90TL., en çok 

100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, saat, yat motoru, cep 

telefonu, ahşap dolap, masa, kahve fincanı, klima, konteyner, kompresör, gözlük çerçevesi, 

fotoğraf makinası, uçak malzemesi, biyogaz, üretim sistem hattı ve aksamları vs. cinsi 23 

(yirmiüç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 21/05/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

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

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4274/1-1 
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BİLET SATIŞ GİŞELERİ VE ŞİRKET BÜROLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çukur köy Merkez Mahallesi. Çevreyolu üzerinde bulunan 

yeni otogardaki Bilet satış gişeleri ve Şirket büroları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle 5 (beş) Seneliğine kiraya verilecektir. 

2 - İhale 27.05.2015 Çarşamba günü saat 15.00'de Belediye Encümeni huzurunda 
Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Bilet satış gişeleri için 5 (Bes) Yıllık toplam KDV dâhil kira bedelleri, %3 geçici 
teminatları ve cayma teminatları; 

a) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile 
yazıhane çalıştıran firmalar hariç) 5 (beş) yıllık toplam kira bedeli 1.000.000,00 TL %3 geçici 
teminatı 30.000,00 TL cayma teminatı 60.000,00 TL. dir. 

b) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile 
yazıhane çalıştıran firmalar için) 5 (beş) Yıllık toplam kira bedeli 500.000,00TL %3 geçici 
teminatı 15.000,00 TL. cayma teminatı 30.000,00 TL. dir. 

c) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (İl merkezine ve ilçelere çalışanlar) ve 5 
(beş) Yıllık toplam kira bedeli 400.000,00TL %3 geçici teminatı 12.000,00 TL. cayma teminatı 
25.000,00 TL. dir. 

d) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (çevre beldelere çalışanlar) 5 (beş) Yıllık 
toplam kira bedeli 100.000,00TL %3 geçici teminatı 3.000,00 TL. cayma teminatı 5.000,00 TL. dir. 

4 - Geçicive cayma teminatlarının ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması 
gerekmektedir. 

5 - Bu işe ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 
 4298/1-1 

—— • —— 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Özel Güvenlik 

Hizmet Alımı” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup,      
0(312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 08.06.2015 günü saat 16:00’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. 4215/1-1 

—— • —— 
ANKARA - GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

DOLDURMUŞ 11 GRUP (51 ADET) TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN 
PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden: 
Araçların 
Bulunduğu Yer : Ankara Gölbaşı Ambarı 
Teklifler : 11 Haziran 2015 Perşembe günü saat 12.00’a kadar TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 
Balgat/ANKARA adresindeki Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi 
Başkanlığı (11. Kat No: 38-A adresindeki) Muhaberat servisine 
verilecek olup, zarflar aynı gün saat 14.00’da Zemin Kat Sefer Kul 
İhale salonunda açılacaktır.  

Şartname : Şartname, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma 
Dairesi Başkanlığı 11. Kat 56 numaralı odadan temin edilecektir. 
Ayrıca, şartnameler mail veya faks yoluyla da gönderilebilir.  

İrtibat telefonları : (0312) 212 69 00/2026-2067 veya (0312) 213 71 56 
İlanen duyurulur. 4315/1-1 
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TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Kazan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk 

Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan 3 adet konut ile 3 adet dükkanın, 1709 ada 14 parselde 

bulunan 1 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47’nci maddeleri 

gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak Konut ve Dükkanların bağımsız bölüm numaraları, katları, nitelikleri, 

net alanları, toplam bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.  

3 - İhale 29/05/2015 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda 

Encümen huzurunda yapılacaktır.  

4 - Konut ve dükk anları bedeli ise peşin veya 6 eşit taksitte (biri peşin kalanı 30, 60, 90, 

120, 150 gün) olarak tahsil edilecektir. Üzerinde ihale kalan isteklilerden konutlarda %1 KDV, 

dükkanlarda ise %18 KDV peşin olarak tahsil edilir.  

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a) İkametgah belgesi, 

b) Nüfus cüzdanı örneği, 

c) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 

d) İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı, 

e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

f) 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, 

g) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,  

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün 

mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne (0312 814 53 00/161-162) müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK KONUT 

GAYRİMENKUL LİSTESİ 

Sıra 

No 

B. Bölüm 

No Kat 

B. Bölüm 

Nitelik 

Net Alan 

M² 

Toplam 

Değeri 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1 4 1 Mesken 140,68 M² ¨125.000,00. ¨3.750,00. 

2 8 2 Mesken 140,68 M² ¨125.000,00. ¨3.750,00. 

3 12 3 Mesken 140,68 M² ¨130.000,00. ¨3.900,00. 

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK DÜKKAN 

GAYRİMENKUL LİSTESİ 

Sıra 

No 

B. Bölüm 

No Kat 

B. Bölüm 

Nitelik 

Net Alan 

M² 

Toplam 

Değeri 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1 50 Asmakat Dükkan 26,55 M² ¨44.500,00. ¨1.350,00. 

2 51 Asmakat Dükkan 29,95 M² ¨45.000,00. ¨1.350,00. 

3 52 Asmakat Dükkan 62,56 M² ¨105.000,00. ¨3.150,00. 

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 14 PARSELE AİT SATILACAK DÜKKAN 

GAYRİMENKUL LİSTESİ 

Sıra 

No 

B. Bölüm 

No Kat 

B. Bölüm 

Nitelik 

Net Alan 

M² Toplam Değeri 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1 39 Bodrum Dükkan 1.750 M² ¨2.695.000,00. ¨80.850,00. 

 4302/1-1 
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NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE 

PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kandıra Belediye Başkanlığından: 

 

No 

İşyeri 

Mevkisi No/Nevi Süre M² 

Muhammen 

Aylık Kira 

Bedeli Tarih - Saat 

01 

Çarşı Mah. 

Namazgah 

Mevki 

203 Ada/5-6-

34-35 Prs. 
10 Yıl 

850 m² İnşaat 

Alanı 

1.165,90 TL + 

KDV 

26.05.2015 

11:00 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen fonksiyonu hayata geçirmek gayesi ile yukarıda belirtilen 

tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Encümen toplantı salonunda, 

Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından uygun görülen 1.165,90 TL + (KDV) alt kira 

bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif usulüyle ihalesi 

yapılacaktır. 

Yeterlik İçin İstenen Belgeler 

A) İstenen belgeler 

1 - Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

a. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

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

makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından 

onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

3 - İmza sirküleri, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)  

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4 - 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 kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.) 

5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

6 - İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı 

isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre 

düzenlenmiş olması, TC konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya 

apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli 

tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir. 
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7 - İdaremiz, ihaleye katılacak şirketlerde amaca uygun olarak günübirlik tesis (Kafe) 

işletmeciliğine dair uzmanlıklara sahip olması şartı gereğince, iş bu ihaleye gireceklerin ihale ilan 

tarihinden 1 (bir) yıl önce ticaret sicil gazetelerinde yayınlanan faaliyet konuları içinde ticari sicil 

geçmişinde, proje fonksiyonu doğrultusundaki şartları sağlaması aranır. 

İhalelere Katılamayacak Olanlar: 

1. Belediyeye vadesi geçmiş ödenmeyen borcu olanlar iştirak edemezler. 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici ve ya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

2. İlgili mercilerde hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

3. İdare’nin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

4. İdare’nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 

5. (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklar ve evlat edinenleri, 

6. (2), (3), ve (4) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları ve ya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketleri hariç) 

7. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için geçerlidir. 

8. İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve 2886 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca 

ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 

9. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış olsa dahi, yatırılan teminat gelir kaydedilerek 

ihale iptal edilir. 

B) İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde 

ibraz etmeleri gerekir: 

10.1.Teklif mektubunu havi iç zarf 

11.2. Noter tasdikli imza sirküleri 

12.3.Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ya da sanayi odasından ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

13.4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat. 

14.5. Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

15.6. İhaleye katılacak için Noter tasdikli Yetki Belgesi 

16.7. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi 

- İşin Geçici Teminatı: % 3 olup, 49.197,36 TL+(KDV)’dir. 

- İhale Şartname Bedeli Emlak ve İst. Müdürlüğü’den 50,00-TL bedeli karşılığı alınarak 

makbuz aslı dosyasına konulacaktır. 

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını, Emlak 

İstimlak Müdürlüğü’nden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz 

olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 26.05.2015, saat 11:00’e kadar, Kandıra 

Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 

gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne 

ulaşması şarttır.) 

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 4337/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanyası ihtiyacı ± % 20 toleranslı 12.000 ton Kireçtaşı Alımı 

İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/58332 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Yozgat Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.05.2015 Saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler:  

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve 

Balast üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL 

(Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 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 imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 4306/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

 TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.020,00 TL ile en çok 115.050,00 TL arasında değişen; 

20/05/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 202,00 TL ile en 

çok 11.505,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Damperli kamyon, muhtelif Kamyonet 

(Açık Kasa, Kapalı Kasa, Panelvan), Kamyon, Minibüs, Otomobil, Çekici ve Yarı Römork 

(Frigorifik kasa) cinsi 45 adet araç; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 

Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 21/05/2015 tarihinde 

saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

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

İlan olunur. 4304/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları  : 2015/58306  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  :  pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : ---- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Modüler Görüntüleme Sistemi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

    Tarih ve saatleri : Tarih: 02/06/2015  Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

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

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:  
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.”  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 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 imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4287/1-1 
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KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 Kg kepek alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 27.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 27.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde 

ihaleye katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74 4341/1-1 

————— 
TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam 
Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 04.06.2015 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız 
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır. 
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 0 312 397 33 65 - 66     Faks: 0 312 397 33 71 - 74 4342/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır. 
Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat 

dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi 
kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik 
belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 
atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son 
başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen 
yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından 
ulaşılabilinir. 

 

Fakülte Bölümü Unvan Adet Niteliği 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Profesör 1 
Osmanlı - Türk Uygarlığı ile 
ilgili özgün çalışmalar yapmış 
olmak. 

 4343/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce ÖZ ANADOLU NAK. LTD. ŞTİ. adına tescilli 03342200IM019613/ 

26.09.2003-03342200IM015804/13.08.2003-04342200IM030177/11.11.2004 - Sayı ve tarihli 

serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan (15ET34220016-15-21/26.01.2015) Ek 

Tahakkuklar'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Zafer Mah. Yeşil Sok. No:8 D.5 Bahçelievler/İSTANBUL 

adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT 

Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil 

edileceği tebliğ olunur. 

BEY. NO. TARİHİ EK TAHAKKUK NO/TARİHİ TUTAR 

03342200IM019613/26.09.2003-  15ET34220016  KKDF: 3.643.-TL 

  KDV: 22.527.-TL 

  Vergi Ziyai Cezası: 26.170.-TL 

03342200IM015804/13.08.2003-  15ET34220015  KKDF: 8.623.-TL 

  KDV: 53.285.-TL 

  Vergi Ziyai Cezası: 61.908.-TL 

04342200IM030177/11.11.2004-  15ET34220021  KKDF: 7.486.-TL 

  KDV: 46.260.-TL 

  Vergi Ziyai Cezası: 53.746.-TL 

 4283/1-1 

————— 

Gümrüğümüzce MODA YURDABAK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ adına tescilli 97342200IM018840 sayı ve 27.05.1997 tarihli serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinden kaynaklanan (14CK342200617/07.08.2014) Ceza Kararı'na ilişkin yazı 

yükümlüsünün Telsiz Mah. Seyid Nizam Cad. No: 148 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine 

tebliğen gönderilmiş, ancak' adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce 

iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ceza Kararı tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ 

olunur. 

BEY. NO. TARİHİ CEZA KARARI NO/TARİHİ TUTAR 

IMO18840/27.05.1997 617/07.08.2014 Para Cezası Tutarı: 300-TL 

 4284/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin Tekirdağ ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-

CVB/3858 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını 02.05.2015 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirketlere 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 şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.   4313/1-1 

————— 

Alpay Enerji A.Ş.’nin L31-D numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 4312/1-1 

————— 

Alpay Enerji A.Ş.’nin L31-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 4311/1-1 

————— 

Alpay Enerji A.Ş.’nin M31-a3,a4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 22.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 4310/1-1 

————— 

Alpay Enerji A.Ş.’nin M31-b2,b3,b4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 4309/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/12/2014 tarih ve 611 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2015 tarih ve 680 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Etiler Mahallesi, imarın 8730 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 14/05/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4308/1-1 

—— • —— 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 

Soruşturma No : 2014/13426 

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 

Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Jumaa 

ALREHABI’nin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir 

bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava 

Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, 

karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya 

çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra 

No Sr. No 

Karar 

No 

Suçun 

Nevi 

Karar 

Tarihi Adı Soyadı Cz. Mikt 

1 2014/13426 2015/19 
5237 S.K. 

191/1 Md. 
27/01/2015 

Jumaa 

ALREHABI 

1 Yıl süre ile 

Denetimli 

Serbestlik 

 3854/1-1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İdari ve Mali İşler Başkanlığı İl/İlçe - 

Adresi 
Dolmabahçe Sarayı 

Beşiktaş/İSTANBUL 
Tel-Faks 236 90 00 - 259 03 25 

Posta Kodu 34416 E-Mail idari.mali@tbmm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
İmren Marmara Turz. İnş. Su 

Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci 

Blv. No: 147 Çocuk Esirgeme 

Kurumu içi Bahçelievler/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.  -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8010087951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 372128  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4317/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Yeşilyurt/Malatya 

Adresi 
İnönü Mahallesi İnönü Caddesi 

No: 182 Yeşilyurt/Malatya 
Tel-Faks 

0 422 377 13 44 

0 422 377 13 50 

Posta Kodu 44100 E-Mail ulasim@malatya.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 
ALS Yapı Taahhüt Ticaret Turizm 

Sanayi Limited Şirketi 
 

Adresi 

İsmet Paşa Mahallesi Yeni 

Hükümet Caddesi Nurol Apt. 

No:3/5 Kahramanmaraş 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0580157419  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11367  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 4318/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/146541 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe BURSA/NİLÜFER 

Adresi 

Uludağ Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 

16059 Görükle Nilüfer Bursa 

Tel-Faks (0-224) 295 41 98 - (0-224) 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kutay Matbaa Kırtasiye San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Yaylalar Mah. Ankara Cad. Yüksel 

Sok. Carker Plaza No: 11/2 

Pendik/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6620304482  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
448692  

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. 

 4303/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARARI 

   10.03.29 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4186 BURSA 

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Şirinçavuş köyü, Nara ve Yalı mevkiindeki 3. derece 

Arkeolojik sit alanında bulunan özel mülkiyete ait H19a20c pafta, 2192, 2193, 2195, 2196, 2197, 

2198, 2203, 2260 ve 2261 parsellerde Bandırma Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen 

sondaj kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 26.12.2014 gün ve 5518 sayılı yazısı, ilgililerin bila tarihli başvurusu ile 

Müdürlüğün 11.02.2015 gün ve 653 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Şirinçavuş köyü, Nara ve Yalı mevkiindeki 3.derece 

Arkeolojik sit alanında bulunan özel mülkiyete ait H19a20c pafta, 2192, 2193, 2195, 2196, 2197, 

2198, 2203, 2260 ve 2261 parsellerde Bandırma Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen 

sondaj kazısının sonucunda kararımız eki paftada belirlenen şekilde, 2261 parselde yapı 

kalıntısına rastlanan bölüm, 2197 parselde duvar kalıntısına rastlanan bölüm ve ikisi arasında 

kalan 2260 parselin bir kısmıyla birlikte 2.derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmesine; 

2261 parselin kuzey bölümünde duvar kalıntısına rastlanılması nedeniyle bu kısmın 

mevcut 3.derece Arkeolojik sit statüsünün devam ettirilmesine,  

2196 parselde ortaya çıkartılan künk kalıntısının rölövesinin alınarak yerinden kaldırılarak 

2.derece Arkeolojik sit alanına taşınmasına; 

2196 parsel ile herhangi bir kalıntıya rastlanılmayan 2192, 2193, 2195, 2198, 2203 

parseller ile 2260 ve 2197 parsellerin 2.derece Arkeolojik Sit olarak belirlenen kısımları haricinde 

kalan bölümlerinin sit alanından çıkartılmasına; 

Ortaya çıkartılan yapı ve duvar kalıntıların kesit ve görünümlerini de içerecek şekilde 

hazırlanacak 1/20 ölçekli taş planlarının Kurulumuza iletilmesine,  

Kalıntıların mevsim şartları ve çevresel faktörlerden etkilenmemesi açısından geçici 

yöntemlerle koruma ve güvenlik önlemleri içeren bir projenin hazırlanarak değerlendirilmek 

üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARARI 

   10.00.382 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4177 BURSA 

Balıkesir İli, Karesi ilçesi, Atatürk mahallesindeki Paşaalanı 2.derece Arkeolojik Sit 

alanındaki 4705 ada’da Kurulumuzun 08.05.2014/3227 sayılı kararı doğrultusunda Balıkesir 

Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonuçlarının 

değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.02.2015 gün 

ve 489 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 11.02.2015 gün ve 693 sayılı raporu okundu ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir İli, Karesi ilçesi, Atatürk mahallesindeki Paşaalanı 2. derece Arkeolojik Sit 

alanındaki 4705 ada’da Kurulumuzun 08.05.2014/3227 sayılı kararı doğrultusunda Balıkesir 

Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonucunda 5 

parselde 2863 sayılı Kanun kapsamındaki duvar kalıntılarına rastlanılması, arkeolojik 

potansiyelin parsel içerisinde ve güney yönündeki tepeye doğru devam ettiği anlaşılması, asıl 

arkeolojik yerleşimin bu bölümde yoğunlaştığının gözlemlenmiş olması nedenleriyle bu 

taşınmazın gelecekte bilimsel yöntemlerle araştırılmasının uygun olacağına, dolayısıyla söz 

konusu taşınmazın mevcut sit statüsünün korunmasına, kalıntıların doğal ve çevresel şartlardan 

zarar görmemesi açısından kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatabileceğine; 

5 parselin kuzey yönündeki herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanılmayan 1, 2, 3, 4 

ve 6 parsellerin çevredeki arkeolojik sit potansiyelini koruma altına almak açısından 3.derece 

Arkeolojik sit alanı bölgesine dahil edilmesine; kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından 

Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   35.14/91-230 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2843 İZMİR 

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 83 ada 23 parselin sit durumunun ve sit 

paftasının gönderilmesinin talep edildiği Seferihisar I. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 20.01.2015 

tarih ve 2013/174 Esas sayılı yazısı, İzmir çevre ve şehircilik il Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih 

ve 2273 sayılı yazısı, İzmir il Kültür ve Turizm il Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 1032 sayılı 

yazısı, Yatırım ve işletmeler Gene! Müdürlüğü’nün 02.02.2015 tarih ve 20076 sayılı yazısı imar 

ve şehircilik Müdürlüğü’nün 10.02.2015 tarih ve 500 sayılı yazısı, Müdürlük Evrakına 

23.02.2015 tarih ve 146 sayılı kayıt ile giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda, 

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 83 ada 23 ve 44 parseller ile 44 parsel 

bitişiğinde bulunan yol ve yeşil alana terk edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke Kararı koşullarının 

geçerli olduğuna, söz konusu alanda yapılaşma istemi olması durumunda alana ilişkin Koruma 

Amaçlı imar Planı onaylanıp yürürlüğe girmesinden sonra değerlendirilmesine, bu kapsamda 

2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince alanın Koruma Amaçlı imar Planının ivedilikle 

hazırlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   35.14/1840 

Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2015-118 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.04.2015-2984 İZMİR 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Köyü, Kılıçpınarı Boğazı Mevkii’nde, L17-c1 nolu 

paftada bulunan, Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-

Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY’un yaptığı yüzey araştırması sonucu 

tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin 

8.8.2014 tarihli başvurusu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2014 gün ve 94920 sayılı, 

Seferihisar Kaymakamlığı’nın 12.11.2014 gün ve 2034 sayılı, Seferihisar Orman İşletme 

Şefliği’nin 12.11.2014 gün ve 171 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 gün ve 

64851 sayılı yazıları, Müdürlük evrakına 31.03.2015 gün ve 306 sayılı kayıtla giren uzman raporu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Köyü, L17-c1 nolu paftada, Kılıçpınarı Boğazı 

Mevkii’nde tespit edilen tunç çağı ve prehistorik döneme tarihlenen buluntular dikkate alınarak; 

kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş olan alanın; “1. derece arkeolojik sit 

alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her 

türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut 

ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi 

kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

— Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

— Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:

2014/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)

KURUL KARARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/5/2015 Tarihli ve 6302

Sayılı Kararı

NOT: 13/5/2015 tarihli ve 29354 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de,

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi ile Bakanlıklara Vekâlet Etme

İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


