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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiş-
tirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1 sayılı cetvelde
yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin 3 yılı geçmemek üzere her bir yı-
lına karşılık çalışılan idarenin hizmet puanı verilir. Ayrıca bölgedeki toplam çalışma süresi 6
yılı geçen süreler için de her bir yıl için 1 puan verilir. Ay ve gün kesirleri de aynı şekilde pu-
anlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “puan ve tercih üstünlüğüne göre” ibaresi, “, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında
oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fık-
ranın (d) bendinde yer alan “diğer” ibaresi “kalan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e)
bendinde yer alan “C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet” ibaresinden sonra
gelmek üzere “bölge ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibaresi “başvuru tarihi itiba-
rıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “kurs,” ibaresinden sonra gelmek üzere “staj,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
(e) bendi eklenmiştir.

“e) Yılda toplam 90 günü geçmeyen, yurtdışına yapılan geçici görevlendirme süreleri.”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Haziran 2016
CUMARTESİ

Sayı : 29732



MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f)
bendi eklenmiştir.

“f) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde belirtilen hizmet bölge ve alanları
dışındaki yurtiçi yerlere yapılan geçici görevlendirmeler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak ata-

ma işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının
başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile;

a) Gümrük taşra teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Mu-
hafaza Genel Müdürünün katılımıyla 5 üyeden,

b) Döner sermaye teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Mu-
hafaza Genel Müdürü ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla 6 üyeden,

oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil ettirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlardan beşinci hizmet

bölgesi boş olanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geriye dönük hizmet puanı hesabı
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce beşinci hiz-

met bölgesi hizmetini tamamlayanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetme-
liğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından yararlandırılırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelin Üçüncü Hizmet
Bölgesi başlıklı bölümünün 41 inci sırasında bulunan “Sinop Gümrük Muhafaza Kısım Amir-
liği” ibaresi “Sinop Gümrük Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve bu sıradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki “42” ve “43” üncü sıralar ile Dördüncü Hizmet Bölgesi başlıklı bölümün 29 uncu
sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki “30” uncu sıra eklenmiş, İkinci Hizmet Bölgesi başlıklı
bölümünün 4 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2012 28346

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/5/2013 28642
2- 26/3/2015 29307
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ANA STATÜLER

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan iktisadi devlet teşekkülünün hukuki sta-
tüsünü, faaliyet alanını ve görevlerini, organlarını ve teşkilat yapısını, müessese, bağlı ortaklık,
işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin
hükümler ile malvarlığı ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu

Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İk-
tisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya

kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirket-
leri,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektri-

fikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı,
tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-
kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

e) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

f) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürü, YPK kararı ile belirlenecek sayıda genel
müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşan teşekkülü,

g) Hissedarlık: Sermayesinde TCDD’nin yüzde onbeş (%15)’ten daha az hisseye sahip
olduğu şirketi,

ğ) İktisadi devlet teşekkülü (Teşekkül): Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alan-
da ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsünü,

h) İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer
birimleri,

ı) İştirak: İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı
ortaklıklarının; sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları
anonim şirketleri,

i) Kanun: 6461 sayılı Kanunu,
j) Kamu iktisadi kuruluşu (Kuruluş): Sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel ni-

teliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve
gördüğü bu kamu hizmeti dolayısı ile ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi
teşebbüsünü,
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k) Kamu iktisadi teşebbüsü (Teşebbüs): İktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi ku-
ruluşunun ortak adını,

l) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren iş-
letmecisinin ticari şartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini
sağlamak amacıyla ve bir sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine
getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünü,

m) KHK: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,
n) Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi

kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,
o) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret

siciline kayıtlı şirketi,
ö) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
p) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Ano-

nim Şirketini,
r) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri

ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı
ağını,

s) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
TCDD’nin Hukuki Statüsü, Faaliyet Alanı ve Görevleri

Hukuki statü
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan TCDD; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetle-

rinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
(2) TCDD; Kanun, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hü-

kümlerine tabidir.
(3) TCDD, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine tabi değildir. 2/4/1987
tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Ka-
nunu çerçevesinde Sayıştay denetimine tabidir.

(4) TCDD’nin merkezi Ankara'dadır. TCDD’nin merkezi YPK Kararı ile değiştirilebilir.
(5) TCDD’nin sermayesi 49.600.000.000,00-TL. olup, tamamı Devlete aittir. TCDD’nin

sermayesi Bakanlığın teklifi üzerine YPK Kararı ile değiştirilebilir.
(6) TCDD’nin ilgili olduğu Bakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır.
Faaliyet alanı ve görevleri
MADDE 5 – (1) TCDD’nin faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir:
a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapmak,
b) Demiryolu altyapı işletmeciliği yapmak,
c) Demiryolu trafiğini yönetmek,
ç) Liman, iskele, rıhtım ve ulusal demiryolu altyapısı ağının devamı niteliğinde olan

güzergahlarda feribot işletmeciliği yapmak,
d) Demiryolu altyapı işletmeciliği ve feribot işletmeciliği için gerekli her türlü çeken

ve çekilen araç, malzeme ve gereçleri üretmek ve işletmek,
(2) TCDD birinci fıkradaki faaliyetleri gerçekleştirmek için;
a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapar veya yaptırır,
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b) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısını iyileştirir, yeniler, genişletir, bakım ve ona-
rımını yapar veya yaptırır, işletir,

c) Ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu
altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi görevini yapar,

ç) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini tekel olarak yönetir,
d) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı üzerinde trafik yönetimi dâhil verdiği hizmet-

lerin ücretlerini, bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir
şekilde belirler, ilgili demiryolu tren işletmecilerine tahakkuk ettirir ve tahsil eder,

e) Tasarrufunda olmayan ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik yönetimi
ücretlerini, bütün demiryolu altyapı işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluştur-
mayan bir şekilde belirler, ilgili demiryolu altyapı işletmecisine tahakkuk ettirir ve tahsil eder,

f) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısının demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanla-
rını işletir, işlettirir veya kiraya verir,

g) Haberleşme tesisleri ve ağı kurar veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir,
bakım ve onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,

ğ) Enerji üretimi ve ticareti için gerekli tesisleri ve ağı kurar veya kiralar, bunları iyi-
leştirir, yeniler, genişletir, bakım ve onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,

h) Tasarrufundaki liman, iskele ve rıhtımları iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, ba-
kım onarımını yapar ve işletir,

ı) Tasarrufundaki liman, iskele ve rıhtımlarda yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye
işleri, gemilere yakıt ve su verme, kılavuzluk, römorkaj, palamar, palamar şamandırası ve ben-
zeri liman hizmetlerini verir, gerekli tesisleri kurar, ekipmanları temin eder veya kiralar, bunları
iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,

i) Demiryolu altyapı ağını tamamlayıcı nitelikteki feribot taşımacılığı için gerekli tesisleri
kurar veya kiralar, bunları iyileştirir, yeniler, genişletir, geliştirir, bakım onarımını yapar, işletir
veya kiraya verir,

j) Demiryolu altyapı ağını tamamlayıcı nitelikteki feribot taşımacılığı için gerekli feri-
botları temin eder, yapar, kiralar, işletir veya kiraya verir,

k) Demiryolu ve feribot taşımacılığı, liman işletmeciliği ile bunların tamamlayıcı nite-
likteki diğer taşıma türleriyle yapılacak taşımalar için gerekli olan yük ve yolcu merkezleri,
açık sahalar, ambar, antrepo, depo, sundurma, silo gibi elleçleme ve depolama tesisleri, altyapı
ve araç bakım merkezleri, akaryakıt tesisleri, umumi mağazalar, yolcu ihtiyaçları için emanet
odaları, otel, lokanta, gazino, büfe, büvet ve benzeri yerleri kurar veya kiralar, işletir veya
kiraya verir,

l) Demiryolu, liman ve feribot işletmeciliğine ait altyapının bakımı, onarımı, yenilen-
mesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçlar ile gereçleri üretir, temin eder, kiralar, ba-
kım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,

m) Denizler ve iç sular üzerinde demiryolu şebekelerinin birbiri ile irtibatını sağlamak
üzere gerektiğinde feribot taşımacılığı ile bunu tamamlayıcı nitelikteki taşımaları yapar veya
yaptırır,

n) Kendi ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere ticari olmayan demiryolu taşımalarını ve bu-
nu tamamlayıcı nitelikteki taşımaları yapar veya yaptırır; gerekli lokomotif, tren seti, vagon,
konteyner, treyler ve benzeri çeken ve çekilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri üretir, temin
eder, kiralar, bakım onarımını yapar, işletir veya kiraya verir,

o) Demiryolu altyapı işletmeciliği, tren ve feribot işletmeciliği için gerekli kontrol sis-
temleri, emniyet sistemleri ve güvenlik sistemlerini planlar, kurar, bakımını yapar, işletir veya
kiraya verir,
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ö) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mal alır, satar,
takas eder, kiralar veya kiraya verir, kendisine ait veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ya-
pılar inşa eder ve ettirir, ayni, sınai, fikri haklar alır ve satar, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte
rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti dâhil her türlü ayni hakları
tesis eder veya ettirir veya kaldırır, mali, ticari, iktisadi taahhütlere girer, lisans, teknik beceri
(know-how) ve benzeri anlaşmaları yapar,

p) TCDD sermaye payı oranında, Bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine kefalette buluna-
bilir,

r) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takım,
makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir,

s) Sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigorta ile ilgili işlemleri yapar veya
yaptırır, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapar veya yaptırır, dahili sigorta
fonu kurar,

ş) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında acentelikler ve
temsilcilikler kurar,

t) Yabancı ülke demiryolları ile faaliyet alanlarında anlaşmalar yapar ve uluslararası
birliklere katılır,

u) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili ulaştırma, lojistik, bilişim ve telekomünikasyon
alanlarında danışmanlık da dâhil gerekli hizmetleri sağlar,

ü) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili, mesleki eğitim, seminer ve kurs hizmetleri verir,
belgelendirir, bu amaçla eğitim ve test merkezleri kurar ve işletir,

v) Yurtiçinde veya yurtdışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu ve tesisleri
inşaatı, işletmeciliği, bakım, eğitim, danışmanlık ve benzeri işleri yalnız başına veya ortaklık
halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenir,

y) Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak bağlı ortaklık, müessese, işletme ve iş-
tirak kurar, yurt içinde veya yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iş-
tirak eder veya hissedar olur, kurulmuş teşebbüsleri tamamen veya kısmen devir alır,

z) Teşekkülün faaliyet ve görevlerini yerine getirmek için stratejik plan başta olmak
üzere gerekli plan ve programları hazırlar ve takip eder, uygulama stratejilerini tespit eder ve
gerçekleştirilmesini sağlar, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kay-
nakları temin eder ve bunları arttırır,

aa) Müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlar, çalış-
maların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturur ve bunların kanun,
KHK, tüzük, kararname, yönetmelik, yönerge ve bu Ana Statü hükümleri ile Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak tedbirler alır,

bb) Teşekkül, müessese ve işletmelerce üretilecek ve satışa sunulacak ürünler ve hiz-
metlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit eder,

cc) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanına
giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylar, yatırımların genel ekonomi ve
ulaştırma politikalarına uyumunu sağlar,

çç) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında; mühendislik ve
müşavirlik hizmetleri verir, araştırma, geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapar, eğitim hizmeti
verir, istihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının
uygulanmasını sağlar, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari
ve teknik alanlarda rehberlik yapar,

dd) Kanun, KHK, tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve Bakanlar
Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
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(3) Trafik yönetimi hariç olmak üzere faaliyet alanı kapsamına giren işler, ekonomik
ve zaruri görülmesi halinde kısmen veya tamamen başkaları eliyle de yaptırılabilir.

(4) Faaliyet alanlarına giren işlerle ilgili yurtiçi veya yurtdışı her türlü kiralama ve ki-
raya verme işlemlerini yapabilir.

(5) TCDD, faaliyet ve görevlerini yurtiçi ve/veya yurtdışında; doğrudan doğruya veya
müessese, bağlı ortaklık, iştirak, hissedarlık ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

(6) TCDD ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçe-
vesinde müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirir ve bunlar arasındaki ko-
ordinasyon ve işbirliğini sağlar.

(7) TCDD’nin amaç ve faaliyet konuları YPK Kararı ile değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TCDD’nin Organları

TCDD’nin organları
MADDE 6 – (1) TCDD; aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Yönetim Kurulu; TCDD’nin en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
b) Genel Müdürlük; TCDD’nin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.
TCDD Yönetim Kurulunun teşkili
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.
(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır ve Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile

atanır.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı ol-

duğu bakanın, ikisi TCDD Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakanın teklifi üzerine ortak
karar ile atanır.

TCDD Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve görev süreleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu üyeliğine atanacakların nitelikleri, görev süreleri ile

ilgili diğer hususlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel

şartlarına sahip, yükseköğrenim yapmış ve TCDD’nin faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki
ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, Bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idari
veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.

b) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüste, bağlı ortaklıkta veya işti-
rakte yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat
ilişkisi içinde bulunamazlar.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar
atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşal-
ması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usule göre atama yapılır.

TCDD Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) İlgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program, yönerge ile bu Ana

Statü ve diğer düzenlemeler çerçevesinde TCDD’nin, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinin
faaliyetlerini verimli ve kârlı olarak yerine getirmeleri için gerekli şartları oluşturacak esasları
ve işletme politikalarını, TCDD’nin vizyonunu, misyonunu, hedef ve stratejilerini stratejik
planlar vasıtasıyla belirlemek, belirlenen amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) TCDD’nin idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette buluna-
bilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) TCDD, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler arasında koordinasyonu sağlayacak
kararları almak,

4 Haziran 2016 – Sayı : 29732                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ç) TCDD, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerine ait yıllık program ve işletme büt-
çeleri, bilanço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak
hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak,

d) TCDD, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinin yıllık çalışma programı ve perfor-
mans hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve yılsonu
faaliyet raporunu onaylamak, performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek,

e) TCDD faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için çalışma usullerini belir-
leyerek ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenlemelerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

f) Genel Müdürün teklifi üzerine, TCDD ana organizasyon şemasında, genel müdür
yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar genel müdürlük
üst birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

g) Genel Müdürün teklifi üzerine, bağlı ortaklık genel müdür yardımcısı ile gerektiğinde
bağlı ortaklık denetim kurulu üçüncü üyesini ve TCDD Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Mü-
şaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Müessese Müdürü, Merkez Teşkilatı Hukuk Müşaviri
Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı ile benzer görevlere alınacak personelin
atamalarını yapmak,

ğ) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek,
h) TCDD’nin faaliyet alanına, görevlerine ve yönetimine ilişkin gerekli diğer her türlü

kararları almak,
ı) Bağlı ortaklıklarla ilgili genel kurul sıfatıyla ilgili mevzuatta yer alan yetkileri kul-

lanmak ve kararları almak,
i) TCDD’nin pay sahibi olduğu iştiraklerle ilgili TCDD’yi temsilen yönetim ve denetim

kurulu üyelerini atamak,
j) TCDD’nin pay sahibi olduğu iştiraklerin genel kurul toplantılarına temsilci tayin et-

mek,
k) TCDD ve bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesin-

deki denetimine ilişkin denetçiyi seçmek,
l) İlgili kanun, KHK, tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile Ba-

kanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak,
(2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü sınırlarını açık-

ça belirterek Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu
kaldırmaz.

TCDD Yönetim Kurulunun toplanması
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı

günü ile saatini de gösteren gündem Başkan tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat
önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görü-
şülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun
görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(3) Yönetim Kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı yapılması
Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

(4) Toplantı yeri TCDD’nin merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile
başka bir yerde de toplanabilir.

(5) TCDD’nin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantı-
lara, 6102 sayılı Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

(6) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır
ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam
sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu
sağlamış sayılır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2016 – Sayı : 29732



(7) Yönetim Kurulunda oylar kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz,
ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(8) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kul-
lanamazlar.

(9) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bağlı ortaklık genel kurul toplantıları dâhil
olmak üzere bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olan-
ların toplantıdan evvel mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka
arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan
üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine KHK'de yazılı usulle başkaları atanır.

(10) Yönetim Kurulu üyelerince fiziki olarak veya güvenli elektronik imza ile imza-
lanmış olan kararlar, TCDD’nin bulunduğu yer noterliğince onaylı Karar Defterine tarih ve
sıra numarası takip etmek suretiyle yapıştırılır.

(11) Kararların en geç otuz gün içinde imza işleminin tamamlanması ve karar defterine
geçirilmesi gereklidir.

(12) Yönetim Kurulu olağanüstü hallerde bu maddede yer alan toplantı ve gündem şart-
larına bakılmaksızın Başkanın daveti üzerine toplanabilir.

(13) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri
arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Genel müdürlük
MADDE 11 – (1) Genel müdürlük; genel müdür, YPK kararı ile belirlenecek sayıda

genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden teşekkül eder.
TCDD Genel Müdürü
MADDE 12 – (1) Genel Müdürün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkileri hak-

kında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.
(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilmeyeceğini belirterek ver-

diği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve
daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak, yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.

(3) İlgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren
konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

TCDD Genel Müdürünün görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) TCDD’yi; ilgili kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, bu Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,
b) TCDD’yi, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil

yetkisini gerektiğinde devretmek,
c) Bağlı Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı ile gerektiğinde denetim kurulu üçüncü üye-

sini ve TCDD Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Mü-
essese Müdürü, Merkez Teşkilatı Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür
Yardımcısı ve benzer görevlere yapılacak personel atamalarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,
diğer unvanlı TCDD personelinin atamasını yapmak,

ç) Kaynakların TCDD’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda verimlilik ve kârlılık esas-
larına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

d) TCDD ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci
ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulması veya
kaldırılmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek; üçüncü ve daha alt kademede yer alan görevlere
kadar birimler ile müessese ve işletmelerdeki birimlerin kurulması, değiştirilmesi veya kaldı-
rılmasını onaylamak,
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e) Yönetim Kurulunca onaylanan TCDD organizasyon şemasına uygun olarak genel
müdür yardımcıları arasındaki iş bölümünü belirlemek,

f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini ve zamanını belirlemek, toplantıları idare
etmek,

g) Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve etkinlikle yerine getirilmesini sağlamak
ve genel müdürlük faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

TCDD genel müdür yardımcıları
MADDE 14 – (1) Genel müdür yardımcılarının atanması, nitelikleri, görev yetki ve

sorumlulukları hakkında ilgili kanun, KHK ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Genel müdür yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.
(3) Genel müdür yardımcıları, tüm TCDD faaliyetlerinin Genel Müdür adına, emir ve

talimatlarına göre yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludurlar. Bu kapsamda aşağıdaki gö-
revleri yaparlar;

a) İş bölümü ile kendilerine bağlı bulunan birimlerin, görevlerini mevzuata, modern iş-
letmecilik kurallarına, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, etkin ve zamanında yerine
getirilmesini sağlamak,

b) Koordinasyonuna verilen diğer görevlerin, etkin ve verimli olarak zamanında yerine
getirilmesini sağlamak,

c) İnsan kaynakları ve mali kaynaklar başta olmak üzere tüm kaynak ve imkânların,
kârlılık ve verimlilik ilkeleri ile etik kurallara göre uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağ-
lamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müessese, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri
MADDE 15 – (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında KHK hükümleri

uygulanır.
Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler
MADDE 16 – (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim ku-

rulu üyesi, denetçi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve
bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun toplanması, ibrası ve diğer konularda Kanun,
KHK, bu Ana Statü ile bağlı ortaklık esas sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan husus-
larda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, TCDD’nin payını temsil etmek üzere atanmış
olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, de-
netim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

(3) 6461 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere bağlı ortaklıklar, TCDD Yönetim
Kurulu tarafından tespit edilen işletme politikaları ile ana hedeflere göre hareket eder.

(4) Bağlı ortaklık genel müdürü, TCDD ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan ka-
rarların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde; görevlerini tedbirli bir yöneticinin öze-
niyle yerine getirmek ve bağlı ortaklığın menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle
yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(5) Bağlı ortaklık denetçilerinin seçiminde 233 sayılı KHK ve 6102 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Bağlı ortaklıklar ek-1’de yer almaktadır.
İştiraklere uygulanacak hükümler
MADDE 17 – (1) TCDD veya bağlı ortaklığının bir anonim şirkete iştiraki, TCDD Yö-

netim Kurulunun önerisi üzerine YPK kararı ile yapılır.
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(2) Bir anonim şirkete iştirak için TCDD veya bağlı ortaklığının şirket sermayesine ka-
tılma payının en az % 15 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 15’ten
aşağı düşürülemez.

(3) Aynı iştirake birden fazla teşebbüs veya bağlı ortaklık katılamaz.
(4) TCDD iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti TCDD’ye, bağlı ortaklık iştirak-

lerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir.
(5) TCDD ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, TCDD veya bağlı

ortaklığı temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.
(6) TCDD ve bağlı ortaklık temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin

faaliyetleri ve mali durumu hakkında, TCDD Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre,
TCDD veya bağlı ortaklığa bilgi ve rapor vermekle yükümlüdürler.

(7) TCDD veya bağlı ortaklıkları, 6102 sayılı Kanun gereğince ortakların haiz oldukları
bütün haklara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz.

(8) TCDD ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin bilanço ve netice hesapları, TCDD ve
bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir.

(9) İştiraklerle ilgili bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hallerde KHK, bağlı ortaklık
ve şirket esas sözleşmesi ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(10) İştirakler ek-1’de yer almaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Mali hükümler, tasfiye ve denetim
MADDE 18 – (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım

ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler,
muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve
denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.

(2) TCDD, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak
yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) TCDD ve bağlı ortaklıklarının hesap dönemi takvim yılıdır.
(4) TCDD ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel

yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca
onaylanır.

(5) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe
uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltme yapılır.

(6) Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin
birer örneği TCDD ve bağlı ortaklıklar tarafından, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba-
kanlığa, Kalkınma Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve Bakanlığa gönderilir.

(7) TCDD, kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait,
mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklık-
larının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi
ay önce ilgili Bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

(8) İlgili Bakanlık TCDD ve Bağlı Ortaklıkların projeleri üzerinde gerekli incelemeleri
yaparak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dâhil etmek üzere aynı yılın Ha-
ziran ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa
gönderir.

(9) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.
TCDD yatırımlarının finansmanı
MADDE 19 – (1) TCDD’nin;
a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için yaptığı demiryolu altyapı yatırımları,
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b) Tasarrufundaki hatların çift veya çoklu hat hâline getirilmesi ve iltisak hatları yapımı
ile bunların elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleriyle donatılması yatı-
rımları,

c) Tasarrufundaki demiryolu altyapısının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin ya-
tırımları,

yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir ve Bakanlık bütçesinde söz konusu yatırımların
finansmanını karşılamak amacıyla gerekli ödenek öngörülür. Sermayesine mahsuben TCDD’ye
ödenir.

(2) İltisak hattı yapımı talep edilmesi hâlinde; yapılacak iltisak hattının gerektirdiği ta-
şınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılır
ve kırk dokuz yılı geçmemek üzere talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir.
Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş bütün varlıklar başka
bir işleme gerek kalmaksızın TCDD’nin mülkiyetine geçmiş sayılır. Bu varlıklar için TCDD
tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler
MADDE 20 – (1) TCDD, müessese ve bağlı ortaklık personelinin istihdam şekilleri,

atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler,
yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyesi,
denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Demiryolu ve karayolu kesişmeleri
MADDE 21 – (1) Demiryolunun karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleşen ke-

sişmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.
(2) Bu kesişmelerde, yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş alt veya üst

geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
(3) Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hâllerde hemzemin geçitler ile görüşe engel

teşkil eden tesisler ilgili mevzuat çerçevesinde kaldırılır veya kaldırtılır.
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TCDD’nin taşınmazlarından ilgili olanlar TCDD Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye on yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis
edilir.

(2) TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındaki devir işlemleri tamamlanıncaya kadar,
TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilen görevlerin TCDD tarafından yürütülmesine devam olunur.

TCDD’nin desteklenmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6461 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/5/2013 tarihinden

itibaren beşinci yılın yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD’nin;
a) Bu Ana Statünün 19 uncu maddesinde belirtilenlerin dışında kalan yatırımlarının fi-

nansmanı,
b) Bakım ve onarım bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıkları,
sermayesine mahsuben Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanır.
(2) 6461 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/5/2013 tarihinden önce TCDD tarafından

gerçekleştirilmek üzere kamu yatırım programına alınmış yatırımlar TCDD tarafından tamam-
lanır.
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(3) TCDD yatırım programında yer alan çeken ve çekilen araçlar temin edildikten son-
raki üç ay içinde 6461 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükümleri çerçevesinde TCDD Ta-
şımacılık A.Ş.’ye devredilir.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin desteklenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6461 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/5/2013 tarihinden

itibaren beşinci yılın yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD Taşımacılık A.Ş.’ nin;
a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,
b) İşletme bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) Fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark,
sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanır.
(2) Kamu hizmeti yükümlülüğü, 6461 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/5/2013 tari-

hinden itibaren beş yıl süreyle TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yerine getirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hususlarda Kanun, KHK ve

6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 23 – (1) 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun teş-

kilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun genel kurulu

ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve
ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Dans Sporları Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,
d) Genel kurul: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor dalı: Dans, uluslararası dans örgütlerinin organizasyonlarına giren ve uluslararası

dans yarışmaları yapılan aşağıda isimleri yazılı olan tüm dansları ve çeşitlerini;
1) Ten Dance (on dans) olarak tanımlanan Latin&Standart danslardan oluşan Latin

dansları Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble ve Jive ile Standart Danslar; Waltz, Tango, Viennessa
Waltz, Slow Foxtrot ve Quickstep ayrıca Latin&Standart Free Style, Salsa, Hip Hop,

2) Rockn’n Roll, Boogie Wooige, Lindy Hop, Bugg, Swing, Slow, Slow Fox, Slow
Rock,

3) Performing Arts; Show Dance, Jazz Dance, Tap, Acrobatic/Gymnastic Dance, Ballet,
Modern, Bollywood, Mini Production&Production, Character-Ethnic-Folk/Hoptek/Sirtaki,
Belly Dance/Oriental, Show Belly Dance/Oriental Show, Folk Belly Dance Show/Oriental
Folk, Flamenco,
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4) Serbest Stil, Street Dance; Break Dance, Electric Boogie, Hip Hop, Hip Hop Solo
ve Team Battle, Disco Dance, Disco Dance Free Style, Street Dance Show, Techno,

5) Special Couple Dances; Argentine Tango, Argentine Tango Rising Star, Nordic Tan-
go, Amercan Mambo, Street Mambo, Salsa, Merenque, Bachata, Caribbean Dances, Jitterbug,
Bugg, Double Bugg, Hustle/Disco Fox/Disco Swing, Mixing Blues, Special Couple Dance
Formations, Salsa Rueda de Casino, Street Latino, Latino Show, Salsa Shines, Lambada Zouk,
Couple Dance Master Showcase,

6) Possible Other Dance Disciplines (olası diğer dans disiplinleri); Mix Dance 1 (karışık
dans), Mix Dance 2, Synchro Dance (senkronize dans),

7) Capoire.
i) Tahkim kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
l) WDSF: Dünya Dans Sporları Federasyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WDSF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uy-

gulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.
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d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) WDSF ve diğer uluslararası dans örgütleri ile federasyonlar bünyesinde yer alan di-

ğer branşlar için tanımlanmış veya tanımlanacak her türlü uluslararası dans sporları kuruluş,
birlik, kurul, federasyon ve diğer üst yapılarına üyelik başvurularını yapmak ve üye olmak, bu
kuruluşların ulusal organizasyonlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, branşlarını açmak.

n) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Seçimin yapıldığı tarihte federasyonun bağlı olduğu WDSF (Dünya Dans Spor Fe-

derasyonu) ve üyesi olunan diğer uluslararası dans örgütlerinin yönetim kurullarında Türkiye
adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
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f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon branşlarının
herhangi birisinin faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon branş-
larının herhangi birisinin faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüplerden birer üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon branşlarının herhangi
birisinin Türkiye Şampiyonalarına katılarak tamamlayan kulüplerden ilave birer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon branşlarının herhangi
birisine katılmış en az bir Türkiye Şampiyonasında yetişkinler yaş kategorisinde sporcusu bi-
rinci olan kulüplere ilave birer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon branşlarının herhangi
birisinin Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarından birinde birinci olan kulüplere ilave bir üye,

5) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon branşlarının faali-
yetlerine her iki ayrı sezon içinde katılan ve toplamında en az 100 sporcu ile katılan kulüplere
ilave bir üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faa-
liyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır. Kurulduğu tarihten itibaren iki yıl geç-
memiş federasyonların ilk genel kurulunda kulüplerin üst üste iki yıl faaliyetlere katılma şartı
aranmaz.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
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(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
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d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, altmış gün içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından
seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
e) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulu içerisinden başkan tarafından başkan vekili ve asbaşkanlar atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar

vermek.
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c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve ben-
zeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştir-
meleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüpler ile sporcuların yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları
reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen
kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incele-
mek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.
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(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
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ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel
kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu; en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
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(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve
sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-
ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.
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(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak
üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel ku-
rulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.
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(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
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(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.
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(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve alt yapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.

g) Kurs, seminer ve federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
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i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerininin desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.
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Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,

yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza

işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-

zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-

cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı

davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak

suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,

sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve

disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları

Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il

veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-

turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor

Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Mü-

dürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-

dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-

karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel

Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi

için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden

karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm dans yarışlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri

araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına mün-

hasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-

yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.
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Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin dans şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor
kulüplerinin dans şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil
edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun
ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil
işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Dans sporları organizasyonlarında uygulanacak esaslar
MADDE 38 – (1) Yerli veya yabancı her türlü dans kuruluşları ve benzeri dans göste-

rileri organizasyonları için; ilgililer Federasyondan gerekli izinleri alırlar.
(2) Dans sporları için yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunacaklar, Federasyonun

iznini, görüş ve olurunu almak; gereken lisans ve gösteri izin bedellerini ödemek zorundadırlar.
Bu bedeller sene başında yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Belirtilen lisans, gösteri izni ve benzeri bedelleri belirlemeye ihtiyaç duyulan izin,
görüş ve olurları vermeye yönetim kurulu veya Federasyon başkanı münferiden yetkilidirler.

(4) Yönetim kurulu ve Federasyon başkanı bu yetkilerini kullanırken öncelikle dans
sporunun ve Federasyonun yararlarını ön planda tutarlar.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler,

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 DİYARBAKIR 
Esas No : 2013/116 
Karar No : 2015/648 
Suç : Zincirleme Rüşvet Almak 
Suç Tarihi : Haziran - Temmuz 2011 
Sanık Kimliği : Fuat KUTLUK - Eşref ve Rabia oğlu, 1990 D.lu, Van, Çatak, Andiçen 

nüfusuna kayıtlı. Şanlıurfa/20’nci Zh. Tug. 3’üncü Hd. A. 2’nci Hd. Tb. 
5’inci Hd. Bl. K.lığı emrinde görevli 1990/2 Trp. P. Onb. iken terhisli. 
T.C. Kimlik No: 30296182630 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 07.07.2015 tarihli duruşmada; 
Sanık P. Er Fuat KUTLUK’un, Haziran - Temmuz 2011 tarihinde müsnet Rüşvet Almak 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK’nın 135'inci maddesi delaletiyle TCK'nın 
252/1'inci maddesi uyarınca TAKDİREN DÖRT YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden 
fazla işlediği anlaşıldığından TCK’nın 43/1’inci maddesi uyarınca Zincirleme Suç hükümleri 
uyarınca sanığın cezasından 1/4 oranında artırım yapılarak TAKDİREN BEŞ YIL HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK’nın 62’nci 
maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN DÖRT YIL İKİ AY 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK’nın 231/5’inci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

CMK’nın 231/5’inci maddesi uyarınca yasal imkansızlık nedeniyle Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

TCK'nın 51/1’inci maddesi uyarınca yasal imkansızlık nedeniyle Hapis Cezasının 
Ertelenmesi hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan netice cezanın, TCK’nın 50’nci maddesi uyarınca yasal 
imkansızlık nedeniyle seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

Sanığın 02.07.2011 - 01.12.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 
sayılı TCK'nın 63’üncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA, 

Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212’nci maddeleri ile CMK’nın 
263’üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta 
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak kâtibine bu hususta tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay’da Temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 4105 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas / Karar No : 2013/747 E. - 2015/977 K. 
Karar Tarihi : 27.10.2015 
Suç : Üste Fiilen Taarruz 
Uygulanan K. Md. : As. C.K.nun 91/1. Md., TCK’nın 29., 62/1. Maddeleri ve 5271 

S.K.’nun 231/5, 8, 10’uncu Maddeleri. 
Sanık Kimliği : Barış TOPAL; Kemal ve Kezban Oğlu 17.02.1991 D.lu, ÇANKIRI/ 

Orta/Özlü Köyü Nüf. Kyt. (T.C. Kimlik No: 24343561738) 
Karar : 1 Ay hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 

Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA) 4376 

————— 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas / Karar No : 2013/1454 E. - 2015/126 K. 
Karar Tarihi : 24.02.2015 
Suç : Üste Hakaret 
Uygulanan K.Md. : As. C.K.nun 85/1. Md., TCK’nın 29., 62/1. Maddeleri ve 5271 

S.K.’nun 231/5, 8,10’uncu Maddeleri. 
Sanık Kimliği : İsmail ALTINEL; Necmi ve Hakime Oğlu 29.12.1970 D.lu, 

BALIKESİR/Bigadiç/Orta Mah. Nüf. Kyt. (T.C. Kimlik No: 
32032067812) 

Karar : 18 Gün Hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 
Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA) 

 4377 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO  : 2016/2906 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ TARİHİ  : 2007-2008 
SANIK  : Remzi SİNOPLU: 66211296182 T.C. Kimlik numaralı, Necmettin ve 

Ayşe oğlu, Bartın - 11.12.1961 doğumlu, Bartın ili Bartın Merkez ilçesi 
Şiremirçavuş Mahallesi/Köyü Cilt No: 88, Hane No: 15, BSN: 38'de 
nüfusa kayıtlıdır. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 07/06/2013 gün ve 2012/1806 Esas - 2013/630 Karar sayılı hükmün sanık tarafından 
temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen 
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanığın 2007 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan beraatine ilişkin hükmün 
BOZULMASI, sanığın 2008 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan mahkumiyetine 
ilişkin hükmün BOZULMASI isteyen 17/11/2014 gün ve 11/2013/289486 sayılı tebliğnamesinin 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5289/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/6177 
SUÇ  : Vergi usul kanununa muhalefet 
SUÇ T.  : 2007 ve 2008 Takvim yılları 
SANIK  : Mevlüt Tekeli: (Hacı Veli oğlu Cevriye'den olma 1971 Doğumlu) 

Akdere Mah. 388/1 Sokak No: 15A İç Kapı No: A Mamak/Ankara 
adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
11/06/2013 gün ve 2010/236 E. 2013/399 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Mevlüt 
TEKELİ'ye tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 
ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının BOZMA isteyen 08/04/2015 gün ve 11/2013/350726 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5288/1-1 

————— 
ESAS NO  : 2016/4280 
SUÇ  : Vergi Usul Kanununa aykırı davranmak.  
SUÇ T.  : 2006-2007-2008 takvim yılları. 
SANIK  : Orhan Yılmaz: (Halife oğlu Gülizar'dan olma 1961 Doğumlu) Yeşiltepe 

Mah. F. Fikret Cad. Ötüken Apt. No: 5 Merkez/Antalya adresinde ikamet 
etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
25/09/2013 gün ve 2009/980 E. 2013/577 K. sayılı hükmün sanık Orhan Yılmaz ve sanık Ahmet 
Yeniay tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
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tebliğnamesinin sanık Orhan Yılmaz'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün 
sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ONAMA isteyen 15/03/2016 gün ve 19/2015/227636 
sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5251/1-1 

————— 
ESAS NO : 2016/3786 
SUÇ : 213 sayılı VUK'ya aykırılık (Sahte fatura düzenleme) 
SUÇ T. : 2007, 2008, 2009, 2010. 
SANIK : Sinan Yalıç: (Davut oğlu Fatma'dan olma 1974 Doğumlu) Arkboyu Cad. 

Okul Yolu Erecik Çıkmazı. No: 3/l Anadoluhisarı Beykoz/İstanbul 
adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza 
Mahkemesinden verilen 10/09/2013 gün ve 2010/779 E. 2013/669 K. sayılı hükmün katılan vekili 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.'nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanık Sinan Yalıç'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün 
sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA isteyen 09/06/2015 gün ve 11/2014/33540 
sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5250/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmet 

Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine 
göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması 
ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2016/195583 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 - 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : mta.gov.tr 
2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  
   (yayımlanmış ise) : 
b) Gazetenin adı ve tarihi  
    (yayımlanmış ise) : Resmi Gazete - 31.05.2016 
3 - Düzeltilen [madde/maddeler]  
      şunlardır : 31.05.2016 tarihli 29728 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan İlan metninin 6. 
Maddesi; "İhale yerli ve yabancı tüm 
isteklilere açıktır" şeklinde değiştirilmiştir. 

 5466/1-1 
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KİREÇTAŞI TEMİNİ VE İSTİFLEME HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016-2017 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini ve istifleme hizmeti 

yaptırılacaktır  

İhale kayıt numarası : 2016/200937 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına 

teslimi ve istiflenmesi  

b) Yapılacağı yer : Fabrikamıza 27 km. Uzaklıktaki Hacılar Köyü 

mevkiindeki Burdur İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım 

Müdürlüğü’ne ait taş Ocağı ve Burdur Şeker Fabrikası 

stok sahası  

c) İşin süresi : Tahmini 121 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 20/06/2016 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 20/06/2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 5347/1-1 
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ELASTOMER KAPLİN SATIN ALINACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız ihtiyacı olan elastomer kaplin temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/194849 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı  : Fabrikamız ihtiyacı olan elastomer kaplin temini 
b) Niteliği ve miktarı : Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemeler, şartname ve 

sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız 
Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın 
alınacaktır. 

 

 
ADI          EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

1 Elastomer Kaplin E 20 ADET 15 
2 Elastomer Kaplin E 40 ADET 10 
3 Elastomer Kaplin E 60 ADET 5 
4 Elastomer Kaplin E 70 ADET 5 

3 - İhale Konusu malın 
     teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının 
   görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın 
    alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış 
    bedeli (KDV dahil) : TL 60,00 
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) 
    tarihi : 16/06/2016   Perşembe Günü 
d) İhale (son teklif verme) 
    saati : Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5271/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 111    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İHALENİN NİTELİĞİ - TÜRÜ İ.K NO 

DOSYA 

NO 

İHALE TARİH - 

SAATİ 

TESLİM 

SÜRESİ 

1 
9.000.000 Milyon Adet Polipropilen 

Kömür Torbası Al. 
201808 2016-0991 14.06.2016-14.00 90 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 5379/1-1 
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ANAEROBİK TANK VE DİĞER TANKLARIN TEMİZLENMESİ  
HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Anaerobik tank ve diğer tankların temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/202583 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  

KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait Atıksu Arıtım Tesisinde bunulan 

Anaerobik Tank ve Lamella, Nitrifikasyon, Son 
Durultma Tankları ile kanallardaki 1.000 m³ 
çamurun temizlenmesi, taşınması ve dökülmesi 
işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi : 25 (Yirmibeş) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  

KIRŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 13.06.2016 Pazartesi Günü, Saat 10.00 
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 
günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 
kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5406/1-1 
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KURBAN VE ADAK SATIŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Darülaceze Başkanlığından: 

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. 51 no'lu adreste 

Darülaceze Başkanlığı arka kapısında bulunan tapuda, 2152 ada, 199 parselde ki müştemilatın 

şartnamesi uyarınca 3 (Üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

1 - Muhammen Bedeli Aylık : 45.000,00 TL. 

2 - Muhammen Bedel Yıllık : 540.000,00 TL. 

3 - Muhammen Bedel 3 (Üç) Yıllık : 1.620.000,00 TL. 

4 - İhale İştirak Teminatı (%5) : 81.000,00 TL. 

5 - Geçici Teminat (%3) : 48.600,00 TL. 

6 - Toplam Teminat Miktarı : 129.600,00 TL. 

Ayrıca Yüklenici Kurban Bayramı süresince (4 Gün) her gün için 1 aylık kira bedeli 

ödeyecektir. 

Yukarıda açık adresi yazılı kurban adak satış yerinin 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine 

göre açık arttırma usulü ile Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda 

15.06.2016 tarihinde Çarşamba günü saat: 14.00'da Şartnamesi uyarınca Kiralama İhalesi 

yapılacaktır. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta 

yoluyla gönderilecek teklifler ihale saatinden sonra dikkate alınmayacaktır. İştirakçilerin aşağıda 

istenilen belgeler ile birlikte ihale günü ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup şartnameler 250,00 TL bedeli 

karşılığında T.C. Darülaceze Başkanlığı Kiralama Biriminden temin edilir.  

NOT: Yüklenici sözleşme imzalarken İstanbul içerisinde ikamet adresini bildirecektir. 

İhaleye katılacak iştirakçilerden istenilen belgeler: 

ŞAHISLAR 

1 - Nüfus Cüzdan Sureti 

2 - İkametgah Senedi 

3 - İhale iştirak, geçici teminat ve şartname alındı makbuzu  

ŞİRKETLER 

1 - İmza Sirküleri (Noterden) 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

3 - İhale iştirak, geçici teminat ve şartname alındı makbuzu (Darülacezeden) 

 5339/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 kampanya süresince meydan tahmil tahliye hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/198034 
1 - İdarenin  
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 
b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ 
c) Telefon ve faks numarası : 0 436 215 12 80      Faks: 0 436 215 13 30 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016-2017 Kampanya Dönemi süresince 

(±%20 toleranslı 110 gün) ±%20 toleranslı 100.000 Ton 
olmak üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, vs. gibi 
işletme malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede 
belirtilen esaslar dahilinde yer silosundan kullanma 
yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla 
getirilmesi ve gösterilen sahaya boşaltılması, atıkların 
atılması vb. işlemleri. İşle ilgili detaylar teknik ve idari 
şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 
b) Tarihi ve saati  : 21.06.2016 Salı günü saat 10.00  
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 21.06.2016 Salı günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 5352/1-1 
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SABİT OTOMATİK PANCAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN İŞLETME VE  
TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve Temizlik Hizmetleri işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü 
İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/198022 
1 - İdarenin  
a) Adı: : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 
b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  
c) Telefon ve faks numarası : 0 436-215 12 80      Faks: 0 436 215 13 30 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Adet İşçi ile 110 Gün boyunca Sabit Otomatik 

Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve Temizlik 
Hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde 
belirtilmiştir) 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu 

Üzeri 8. Km. MUŞ 
b) Tarihi ve saati  : 20.06.2016 Pazartesi günü saat 10:00  
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 20.06.2016 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 5353/1-1 
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6 ADET WORKSTATİON BİLGİSAYAR 2 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör 

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/203198 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör Alımı 
b) Teslim Yeri : GÜNAM Merkezi 
c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  
b) Tarihi ve Saati : 23/06/2016 Perşembe 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 
hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 23/06/2016 Perşembe günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı 
yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5361/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372 252 40 00 (70 hat) - Fax: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 
 a) Niteliği, türü ve miktarı Basınçlı Havalı Caraskal 2 KALEM (9 Adet) 
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 
yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim 
limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim 
günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 29.06.2016 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : 33-TTK/1494 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Teklif edilen tüm caraskallar CE ve ATEX sertifikalı GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda 

kullanıma uygun olacaktır. Bu belgeler İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile 
birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.06.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5391/1-1 
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BAZALT PLAKALARININ İMAL EDİLMESİ, DEMONTAJI VE 

MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin-Elbistan B termik santralı İşletme Müdürlüğümüz santralının 4 ünitesinin cüruf 

taşıyıcı sistemine ait bazalt plakalarının imal edilmesi, demontajı ve montajı işi ihalesi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/191647 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi - Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 344 524 26 75-76-77   -   0 344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi  : afsinelbistanbtermik@gmail.com 

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4 ünitenin cüruf taşıyıcı sistemine ait bazalt 

plakalarının kaplanacak şekilde imal edilmesi, 

demontajı ve montajı işi 

b) Teslim edileceği yer  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saat : 20/06/2016 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı : (Dosya No: AEBS 2016/34) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 

dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 20/06/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 5233/1-1 
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2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2016/198556 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 - 230 27 39 (10 hat)   Dahili: 0 222 - 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya Döneminde; 53 kişi 

ile 130 günde Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti 
b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 23.06.2016 Perşembe günü Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 
Kristal Şeker Ambalajlama Hizmetinde çalışacak elemanlarla ilgili detaylar Teknik 

Şartnamede belirtilmiştir. 
İhale uhdesinde kalan firma, okul durumları ve personelle ilgili diğer belgeleri Sözleşme 

aşamasında İdareye vermek zorundadır. 
4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya 

Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış 
olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 23.06.2016 Perşembe günü Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 5272/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2016/2017 Kampanyasında tahmini Günlük İşlenecek Pancarın Kanallardan 

Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki ve Meydan İşleri Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER 
FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile 
Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2016/203930 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi  : Yok 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : Yok 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanyasında tahmini 

işlenecek, ±%20 toleranslı 480.000 ton 127 gün 
7’şer kişi ile 3 (üç) vardiya Toplam 21 kişi olarak, 
pancarın silolardan Fabrikaya yüzdürülerek sevki; 
taş tutucu, ot tutucu, pülp tutucu, küspe bant 
yollarının ve küspe kurutma sıfır katının temizlik 
işlerinin yapılması işi 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : 2016/2017 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 127 

(Yüzyirmiyedi) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.06.2016 Salı günü, Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul 

edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 

 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Kanunlarına tabi değildir. 5384/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI  

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti belediyemize ait olan Mehmet Akif ERSOY Mahallesi 64462 ada 1 parselde 

bulunan taşınmazın üzerine 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
"Kat Karşılığı İnşaat" yapımı işi Başkanlık Makamının 01.06.2016 tarihli Onayı ile iptal 
edilmiştir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Yolu 8. Km. Macunköy Girişi 204. Cadde 

No: 16    06374 YENİMAHALLE/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 397 36 06 - 312 397 65 46 
c) Elektronik posta adresi : fenisleri@yenimahalle.bel.tr 
2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 28.05.2016 - 29725 
3 - İhale İptal Tarihi : 01.06.2016 
4 - İptal nedeni veya nedenleri 
Mehmet Akif ERSOY Mahallesi 64462 ada 1 parselde bulunan taşınmaz Başkanlık 

Makamı tarafından farklı bir değerlendirme yapılacağından "Kat Karşılığı İnşaat Yapımı" ihalesi 
iptal edilmiştir. 

İlanen tüm ilgililere duyurulur. 5400/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA  
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 32,42 TL ile en çok 380.043,23 TL arasında değişen; 
14/06/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,42 TL, en çok 
38.043,23 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Boş Konteyner, Kol saati, Cep Telefonu 
Aparatları, Jant Temizleyici, Torpido Parlatıcı, Muhtelif Hırdavat Malzemeleri, Televizyon, 
Çikolata Yapma Makinası, Laptop, Tablet, Oto Teyp, Vernik, Kullanılmış Kıyafet,Tutkal 
Tabancası, Çin Hokey Masası, Motorin, Fuel Oil, Ev tipi Dikiş Makinası, Boya ..... vb. cinsi 40 
grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/ 
MERSİN adresindeki ihale salonunda 15/06/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. 
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 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 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5342/1-1 
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6 KISIM 45 KALEM İŞ GÜVENLİĞİ KORUYUCU MELBUSAT  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı “6 Kısım 45 Kalem İş Güvenliği Koruyucu Melbusat”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

şartnamenin 2. Maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5422/1-1 
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4 ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "4 Adet 

Hidrostatik Basınç Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5421/1-1 
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2.244 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2.244 adet Dizüstü 

Bilgisayarın, Optik Farenin ve Taşıma Çantası ve askılarının teknik şartnamesine ve teknik 

şartnamede belirtilen marka/modellerden birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5464/1-1 
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3 KALEM MUHTELİF KOLTUK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 3 kalem muhtelif koltuk, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5465/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah. Mehmet Uzun Cad. Tapu kaydı; 

Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35 a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışının yapılması. 

Madde 2 - İşin ihalesi 20/06/2016 tarihinde pazartesi günü saat 10.00’ da Belediyemiz 
Konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ 
 

Taşınmaz Bilgisi 
Muhammen 

Bedel TL Alanı M² 
Geçici 

Teminat TL İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Bağcılar mahallesi Mehmet 
Uzun Cd. (Alipınar Mah. 4646 
ada 5 nolu parsel)  

2.282.435,70 3538,66 68473,071 20/06/2016 10.00 

 
Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
3.1. GERÇEK KİŞİLER 
a) Nüfus cüzdan sureti  
b) Kanuni ikametgah belgesi  
c) Temsil durumunda noter onaylı vekaletname  
d) Noter onaylı imza beyannamesi  
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi  
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)  
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz  
3.2. TÜZEL KİŞİLER 
a) Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2016 yılında alınmış)  
b) Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti  
c) Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi  
d) Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait 

yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.  
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi  
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)  
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz  
Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 20/06/2016 pazartesi günü saat 

10.00’da teslim etmeleri gerekir. 
Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 
Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin 

üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3 (üç)bedel üzerinde ihale 
komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 
idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış 
sayılacak.  

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin 
edilebilir.  

İlanen duyurulur. 5424/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Bakırköy Yedinci Noterliği 02.08.2016 tarihinde ve Ankara Dokuzuncu Noterliği 03.08.2016 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik 
imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. 

İlan olunur. 
 

S. NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 ANKARA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.371.370,58 TL 

2 BAKIRKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.260.498,50 TL 

 5401/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. 

İlan olunur. 
 

S. NO NOTERLİĞİN ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 ANTALYA SEZİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.181.647,73 TL 

2 ANTALYA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.630.104,73 TL 

3 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 681.198,22 TL 
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S. NO NOTERLİĞİN ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

4 BEYOĞLU OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.578.664,72 TL 

5 BEYOĞLU ELLİNCİ NOTERLİĞİ 1.088.614,80 TL 

6 ELAZIĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.292.107,70 TL 

7 GEBZE DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 759.258,20 TL 

8 GEBZE ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 961.612,81 TL 

9 İSTANBUL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 847.203,02 TL 

10 İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 724.494,01 TL 

11 İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 658.960,23 TL 

12 İZMİR ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 495.548,40 TL 

13 KAHRAMANMARAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.063.756,04 TL 

14 KARTAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.489.375,28 TL 

15 KARTAL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.425.328,69 TL 

16 MALATYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.147.981,73 TL 

17 SULTANBEYLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.222.836,23 TL 

18 ŞANLIURFA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.219.053,12 TL 

19 TRABZON ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.312.534,79 TL 

20 MERSİN ONUNCU NOTERLİĞİ 1.204.125,18 TL, 
 
MERSİN ONUNCU NOTERLİĞİNİN İHDAS ALANI: "Toroslar İlçesi Kuvayı Milliye 

Caddesi'nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Okan Merzeci Bulvarı arasında kalan kısmı ve 

Caddenin bu kısmının her iki yönde 50 mt. derinliğine kadar olan kısımlarında diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir. 5402/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN 

bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza 

www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza 

kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. 
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Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına 
ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki 
yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri 
gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin 
istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 
 

S.NO NOTERLİK ADI İLİ 
2015 YILI 

GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 AYDINCIK NOTERLİĞİ  YOZGAT 35.619,15 TL 
2 BEŞİKDÜZÜ NOTERLİĞİ TRABZON 182.688,32 TL 

3 ÇİÇEKDAĞI NOTERLİĞİ KIRŞEHİR 95.869,02 TL 

4 ÇİFTELER NOTERLİĞİ ESKİŞEHİR 141.823,33 TL 

5 EMET NOTERLİĞİ KÜTAHYA 135.360,59 TL 
6 EMİRDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 214.278,64 TL 

7 GÖLBAŞI NOTERLİĞİ  ADIYAMAN 320.539,76 TL 

8 HAMUR NOTERLİĞİ AĞRI 9.674,99 TL 

9 HASSA NOTERLİĞİ HATAY 154.445,01 TL 
10 HAVSA NOTERLİĞİ EDİRNE 152.285,06 TL 

11 HİZAN NOTERLİĞİ BİTLİS 78.871,25 TL 

12 ISLAHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ GAZİANTEP 426.977,35 TL 

13 İNEBOLU NOTERLİĞİ KASTAMONU 204.243,44 TL 
14 İNÖNÜ NOTERLİĞİ ESKİŞEHİR 61.967,99 TL 

15 KARAİSALI NOTERLİĞİ ADANA 121.943,16 TL 

16 KOZAKLI NOTERLİĞİ NEVŞEHİR 159.492,03 TL 

17 PÜLÜMÜR NOTERLİĞİ TUNCELİ 9.863,23 TL 
18 SALIPAZARI NOTERLİĞİ SAMSUN 93.436,01 TL 

19 SERİNHİSAR NOTERLİĞİ DENİZLİ 118.446,47 TL 

20 ULUBEY NOTERLİĞİ ORDU 49.452,09 TL 

21 UZUNDERE NOTERLİĞİ ERZURUM 66.322,27 TL 
22 VAKFIKEBİR NOTERLİĞİ TRABZON 287.504,19 TL 

23 VİZE NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 258.426,44 TL 

24 YALVAÇ İKİNCİ NOTERLİĞİ ISPARTA 207.652,15 TL 

25 YEŞİLYURT NOTERLİĞİ TOKAT 53.393,88 TL 
 5404/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir.  

İlan olunur. 

 

S. NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 BODRUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 766.195,32 TL 

2 BOLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 391.246,94 TL 

3 CİHANBEYLİ NOTERLİĞİ 409.489,83 TL 

4 ÇERKEZKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 549.187,09 TL 

5 ÇORLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 573.530,74 TL 

6 ÇORLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 544.466,55 TL 

7 EDREMİT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 491.254,83 TL 

8 KEMER (ANTALYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ 592.159,81 TL 

9 KIRIKHAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 561.724,22 TL 

10 KIRIKHAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 378.809,99 TL 

11 MANAVGAT ALTINCI NOTERLİĞİ 648.582,41 TL 

12 MUSTAFAKEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 457.343,06 TL 

13 NEVŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 917.911,56 TL 

14 NİZİP BİRİNCİ NOTERLİĞİ 591.835,33 TL 

15 NİZİP İKİNCİ NOTERLİĞİ 319.137,55 TL 

16 POLATLI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 684.184,64 TL 

17 RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 307.977,02 TL 

18 SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ 401.082,77 TL 

19 TARSUS YEDİNCİ NOTERLİĞİ 242.239,84 TL 

20 TAVŞANLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 505.625,50 TL 

21 TORBALI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 562.040,36 TL 

22 URLA NOTERLİĞİ 722.153,74 TL 

 5403/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2013/531 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5312/1-1 

————— 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2001/23415 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5311/1-1 

————— 
Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/419 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5310/1-1 

————— 
Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/216 Esas, 1989/7 Karar sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5309/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

TEBLİGAT METNİ 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 
maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki 
hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:   
e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 
anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde 
geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli 
belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek 
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca 
26/05/2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Marka Madeni Yağ 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini 
yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini 
ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” 
adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı 
ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen 
tebliğ olunur. 5315/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çorum İli, Merkez İlçesi, 19.k. III. c pafta, 3523 ada, 8 parsel üzerindeki 923543 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 11889 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1221 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum Pozitif Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 
15. İdare Mahkemesinin 2015/849 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
03.12.2015 tarihli ve E.2015/849-K.2015/2079 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çorum Pozitif Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.05.2016 tarihli ve 12839 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5358/1-1 
————— 

Bartın İli, Merkez İlçesi, 107 ada, 13 parsel üzerindeki 949314 YİBF nolu yapının 
denetimini üstlenen 1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Demir Yapı Denetim 
Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 
29.04.2016 tarih ve E.2015/590-K.2016/1134 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bartın Demir Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.05.2016 tarih ve 12833 
sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5359/1-1 
————— 

İzmir İli, Buca İlçesi, 42642 ada, 9 parsel üzerindeki 762884 YİBF nolu yapının 
denetimini üstlenen Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 
Lütfiye KESER (Denetçi No: 8014, Oda Sicil No: 14050) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 
açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 29.02.2016 tarihli ve E.2015/2366-
K.2016/492 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Lütfiye KESER 
hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 13.05.2016 tarihli ve 11450 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5360/1/1-1 
————— 

Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07A63A pafta (YDS kaydında 50M4D pafta), 1911 ada, 1 
parsel üzerindeki 781877 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ 
nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mahmut BİRGÜL (Denetçi No: 17813, Oda 
Sicil No: 65510) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare 
Mahkemesinin 08.04.2016 tarihli ve E.2015/667-K.2016/803 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Mahmut BİRGÜL hakkında, 11.03.2015 tarihli ve 29292 
sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.05.2016 tarihli ve 11451 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 5360/2/1-1 
————— 

Batman İli, Merkez İlçesi, 20K-2A pafta, 489 ada, 5 parsel üzerindeki 714398 YİBF nolu 
inşaatın denetimini üstlenen Adnan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 
İnşaat Mühendisi İsmet SÖNMEZ (Denetçi No:12820, Oda Sicil No:10558) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 03.03.2016 tarihli ve 
E.2013/1799-K.2016/649 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 
02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmet SÖNMEZ hakkında tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 11990 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5360/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 

7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765943 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet Semih ELDEK 
(Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 
8. İdare Mahkemesinin 19.02.2016 tarihli ve E.2015/241-K.2016/420 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete ilanı 
ile Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.05.2016 tarihli 
ve 11383 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5360/4/1-1 
—— • —— 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 
M. GÖKTULGA isimli şahsın, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

görevli Doç. Dr. Kaya HORASANLI hakkındaki 22/01/2015 tarih ve 24/12/2015 tarihli 
dilekçelerine istinaden başlatılan inceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporunda; alınan 
ifadeler neticesinde müştekinin iddialarının sübuta ermediği kanaati belirtilmiş; söz konusu 
kanaat doğrultusunda müştekiye bilgi verilmek istenilmişse de müşteki M. GÖKTULGA'ya 
tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat 
Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı 
tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5313/1-1 

—— • —— 
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim 

modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 
ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı 
doçent/doçent alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 
• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 
olmak, 
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• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 
• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 
tamamlamış olmak. 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı 
(4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 
fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, 
İngilizce dışında Senato tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına 
alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde 
belirteceklerdir.  

Yabancı Dil Sınavı ile igili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca 
duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen adrese 
şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0 212 395 36 00     Faks: 0 212 395 36 92      E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
İngilizce 

Öğretmenliği 

Yardımcı 

Doçent/ 

Doçent 

1 

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, 

İngilizce Öğretmenliği alanında yapmış ̧

olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme 

alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri 

lisans ve yüksek lisans seviyesinde 

yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm 

bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/ 

Learning” modelini uygulamaya yetkin 

olmak. MEF Eğitim Fakültesi’nde 

uygulanan Okulda Üniversite Modeli’nin 

gereklerini yerine getirmeyi kabul etmek. 

 5340/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/140491 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ 
İl/İlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
MERKEZ KAMPÜSÜ SIHHİYE/ 

ANKARA 
Tel-Faks 305 23 46 - 305 10 15 

Posta Kodu 06100 E-Mail hukuk@hacettepe.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Abdullah CAN  

Adresi 

Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Arı 

Apartmanı Kat: 7 No: 17 

Seyhan/ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 14353318200  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960699172  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mimarlar Odası - Adana Şubesi  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 
 5407/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5420/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5419/1-1 



4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5418/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5417/1-1 



4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5416/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5415/1-1 



4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5414/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5413/1-1 



4 Haziran 2016 – Sayı : 29732 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5412/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5411/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana

Statüsü

–– Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


