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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2015/53

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/10/2009 tarihli ve E:2009/336, K:2009/357 sayılı

kararıyla, taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl

8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Konya İli, Karatay

İlçesi, Akifpaşa Mahallesi/Köyü, Cilt No: 155, Hane No: 23, Birey Sıra No: 56’da nüfusa

kayıtlı, Uğur ve Zehra’dan olma, 19/12/1980 doğumlu, 44479599832 T.C. kimlik numaralı

Ömer DEMİRKİRİŞCİ’nin kalan cezası, Adalet Bakanlığının 17/8/2015 tarihli ve 35601974-

102-0130-2015-E. 197/52965 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık

ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas

Kurulunun 9/6/2014 tarihli ve 69365276-101.01.02-14/64830/7487-6938 sayılı raporu sebe-

biyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hük-

mü uyarınca kaldırılmıştır.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Ağustos 2015
CUMA

Sayı : 29459



ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/8044

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine; Aday Tespit Kurulunca

seçilenler arasından belirlenen ve ekli (1) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişinin

atanması ve aynı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi ile İlahiyat Fakültesi öğretim

üyeleri arasından belirlenen ve ekli (2) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen dört kişinin

görevlendirilmesi; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

nunun 5 inci maddesi, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8069

İstifa nedeniyle boşalan Şeker Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli

listede adı yazılı kişinin atanması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 27/7/2015 tarihli

ve 1418 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

10/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8069 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI                               ADAY GÖSTEREN KURUM

Taner TAŞPINAR                          Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/453

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Yardımlar Genel

Müdür Yardımcılığına Cahit DURMUŞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/484

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri

Başkanlığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İrfan KARAGÖZ’ün atanması, 657

sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/485

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Yardımlar Genel

Müdür Yardımcılığına Mustafa TARLACI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/519

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığına Ömer ÖĞREDİCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/249

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Çalışma Genel

Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurcan ÖNDER’in atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/413

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ömer

KÜÇÜKEVCİLİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı

Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/360

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri

Başkanlığına, Başdenetçi Mehmet TUNTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/562

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel

Müdür Yardımcılığına, Abdullah Burak KESER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/590

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Karayolları Genel

Müdürlüğüne, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü İsmail KARTAL’ın atanması, 657

sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

27/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Feridun BİLGİN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık

Kanunu ve 28/3/2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya

tamamlayıcı nitelikte destek hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hizmetleri

sunan destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Aşağıda belirtilen hizmetler, dışarıdan temin edilmeleri halinde bu Yönetmeliğin

kapsamı dışındadır.

a) Başka bir kurum bünyesinde istihdam edilmekle birlikte şirketlerde geçici veya sü-

rekli olarak çalıştırılan personele ilişkin hizmet alımları,

b) Avukatlık hizmetleri, vergi ve hukuk danışmanlığı dâhil her türlü danışmanlık,

c) Reklam faaliyetleri.

(3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya-

tırım Sistemi Kanunu kapsamında aracıların yürüttüğü faaliyetler destek hizmeti olarak kabul

edilmez.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

31 inci maddesi ile 28/03/2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-

temi Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bilgi Merkezi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

c) Destek Hizmeti Sağlayıcısı: Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlere faaliyet alanlarıyla ilgili ko-

nularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte hizmet veren kişi veya kuruluşları,

ç) Kanun: 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

d) Liste: Bilgi Merkezi tarafından tutulan ve destek hizmeti sağlayıcılarını içeren listeyi,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Şirket: Sigorta ve emeklilik şirketlerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Destek Hizmetlerine İlişkin Esaslar

Hizmet konuları

MADDE 4 – (1) Aşağıda sayılan hizmetlerin sunumunda ve dışarıdan temininde bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

a) Poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ve ödenmesine ilişkin süreçlerde, sigorta eksperliği

işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve kontrol hizmetleri,

b) Hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik hizmetler,

c) Hasar ihbarı alma, dosya açma ve tamamlama hizmetleri,

ç) Onarım ve bakım hizmetleri,

d) Yedek parça tedarik ve kontrol hizmetleri,

e) Yardım (asistans) hizmetleri,

f) Sigortacılık hasar tedvir uygulamalarında tıbbi danışmanlık hizmetleri,

g) Tedavi ve yardım hizmetleri,

ğ) Çağrı merkezi hizmetleri,

h) Sovtaj yönetimi hizmetleri,

ı) Rücu takip hizmetleri,

i) Arşiv yönetimi hizmetleri,

j) Ürün ve tarife hazırlama hizmetleri.

(2) Bilgi sistemleri, sigortacılık mevzuatının tanıdığı hukuki çerçevede sigortacılık faa-

liyet ve yükümlülükleri bakımından yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncel-

leme, bilgi/rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gücünün ve sorumluluğun destek hizmeti

alanlarda olması şartıyla destek hizmeti alımına konu edilebilir.

(3) Bu maddede sayılanların dışında, sigortacılık işinin özüyle ilgili olan ve münhasıran

Kanun kapsamındaki kişi ve kuruluşlarca yapılması gereken faaliyetler destek hizmeti sağla-

yıcılarından temin edilemez.

Hizmet alımına ilişkin genel esaslar

MADDE 5 – (1) Şirketler, destek hizmetini almadan önce, talep edildiğinde Müsteşar-

lığa ibraz edilmek üzere, alacakları hizmetten doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine,

beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin asgari içeriği ve formatı Müsteşarlıkça

belirlenecek raporu güvenli elektronik ortamda Bilgi Merkezine iletir.

(2) Destek hizmeti sunumunda hizmetin kimin adına sunulduğu açıkça belirtilir.

(3) Alınan destek hizmeti, bu hizmeti alanların mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden

kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Destek hizmeti sağlayıcısının verdiği hizmet sonucu sigortalı, hak sahibi veya ka-

tılımcı aleyhine varsa ortaya çıkan zarardan şirketler sigortalıya/hak sahibine/katılımcıya karşı

birinci derecede sorumludur. Şirketlerin, destek hizmeti sağlayıcısına rücu hakkı saklıdır.
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(5) Şirketler, sözleşme imzalamadan önce, hizmeti sunacak kişilerin hizmet sunacakları

alanda yeterli teknik donanıma, mali güce, insan kaynağına, tecrübeye ve bu Yönetmelikte be-

lirtilen diğer şartlara sahip bulunduğunu incelemek zorundadır.

(6) Yurtiçindeki yardım hizmetleri için destek hizmeti sağlayıcısının Türkiye’de kurul-

muş olması gereklidir.

(7) Şirketler hizmet aldıkları destek hizmeti sağlayıcılarının bu işleri nedeniyle bilgi

sahibi oldukları sigortalılara, hak sahiplerine ve katılımcılara ait sırların korunmasına yönelik

gerekli tedbirleri alır.

(8) Sunulan destek hizmetlerinin kısmen alt yükleniciye devri, alt yüklenicinin bu Yö-

netmelikte aranan şartları taşıması ve şirketin izin vermesi halinde mümkündür.

(9) Şirketler, hizmet konularına göre temin ettikleri destek hizmetlerine ilişkin olarak

bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapora ilişkin değerlendirmelerini her yılın

Mart ayı sonuna kadar Bilgi Merkezine iletirler. Söz konusu rapor, ayrıca, şirketler tarafından

yönetim kuruluna sunulur. Raporun içeriği bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça

belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Hizmeti Sağlayıcılarına İlişkin Esaslar

Destek hizmeti sağlayıcılarında aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların, talep edilen hiz-

metleri gerçekleştirebilecek organizasyon yapısına, teknik donanıma, eğitimli insan kaynağına,

yeterli bilgi ile deneyime sahip olması ve son beş yılda, yurt içinde veya yurt dışında yetkili

makamlarca faaliyette bulunduğu alanla ilgili yetkilerinin iptal edilmemiş veya kısıtlanmamış

olması gerekir.

(2) Şirketlerin yönetim ve denetiminde bulunanlar ile bunlar adına imza atmaya yetkili

olanlar destek hizmeti aldıkları kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz;

imzaya yetkili olarak çalışamaz; bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi

bir iş kabul edemez. Şirketlerin veya şirketlerin mensup olduğu grupların hakim hissedar ol-

duğu destek hizmeti sağlayıcıları, ortaklık hariç, bu hükümden istisnadır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunanlar aynı zamanda destek hizmeti

sundukları şirketle ilgili sigorta aracılık faaliyetinde bulunamazlar.

(4) Müsteşarlık, destek hizmeti sağlayıcısının sorumluluk sigortası yaptırmasını veya

başka bir teminat sağlamasını talep edebilir.

Liste

MADDE 7 – (1) Destek hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyenler, Listeye

kayıt başvurusunu Bilgi Merkezine yapar. Bilgi Merkezi, başvuruları Listeye kaydeder.

(2) Listede kayıtlı bulunan destek hizmeti sağlayıcıları, kayıtlı bilgilerinde değişiklik

olması halinde, değişikliği izleyen en geç 15 iş günü içerisinde, Bilgi Merkezinin İnternet si-

tesinde yer alan güncelleme beyan formunu doldurarak durumlarını Bilgi Merkezine bildirir.
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Çalışma esasları

MADDE 8 – (1) Destek hizmeti sağlayıcıları, Kanunun 28 inci maddesi kapsamında

Müsteşarlığın denetim ve gözetimine tabidir. Destek hizmeti sağlayıcıları hakkında Kanunun

28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Müsteşarlıkça gerekli işlem tesis edilir.

(2) Destek hizmeti sağlayıcısı ile yapılacak sözleşmede, diğer hususların yanı sıra aşa-

ğıda belirtilen hususlara da yer verilir.

a) Destek hizmeti sağlayıcısının hizmet standartlarına, teknik yeterliliğine ve insan kay-

naklarına ilişkin şartlar,

b) Destek hizmeti sağlayıcısının, mevzuata ve sözleşme şartlarına göre kendisine verilen

talimatlara uygun hareket etmek, görevlerini iyi niyet ve dürüstlükle yürütmek ve taraflara

doğru bilgi vermekle yükümlü olduğu,

c) Destek hizmeti sağlayıcısının, sunduğu hizmetler nedeniyle temin ettiği bilgi ve bel-

geleri sözleşmede belirtilen amaçlar dışında hiç bir şekilde kullanamayacağı ve üçüncü şahıs-

larla paylaşamayacağı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet konularında şirketler

ile destek hizmeti sağlayıcıları arasında yapılan sözleşmeler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden

itibaren bir yıl içinde Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DEPREM VERİ

MERKEZİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi

(AFAD-TDVMS)’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12, 16 ve 17 nci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b) AFAD-TDVMS: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri

Merkezi Sistemini,

c) AFAD-TDVMS Başkanı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi

Başkanını,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Çevrimiçi veri: Deprem istasyonunda depolanan ve merkeze gerçek zamanlı bir ile-

tişim kanalı ile gelen veri setlerini,

e) Çevrimdışı veri: Geçmişte yapılan çalışmalarla toplanan veri veya herhangi bir ile-

tişim kanalı kullanılmadan istasyondaki cihazda depolanan veri setlerini,

f) Deprem gözlem verileri: Zayıf yer hareketi istasyonları ve kuvvetli yer hareketi is-

tasyonlarından elde edilen verileri,

g) Koordinasyon Grubu: AFAD-TDVMS bünyesinde kurulan, çalışmaları yürütecek

ve yönlendirecek grubu,

ğ) Protokol: AFAD-TDVMS’ye veri sağlayabilecek nitelikte deprem veya depremle

ilişkili diğer gözlemleri yapan kurum veya kuruluşlarla veri paylaşım şartlarını ve üye olma

koşullarını düzenleyen anlaşma ve eklerini,

h) Sekretarya: AFAD-TDVMS’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek amacıyla AFAD

Deprem Dairesi Başkanlığı personelinden görevlendirilen grubu,

ı) Son kullanıcı: AFAD-TDVMS verilerini internet üzerinden kullanmak isteyen ve

portala üye olan araştırıcıları,

i) UDSEP: 18/8/2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Dep-

rem Stratejisi ve Eylem Planını,

j) Üye: AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan kurum ve kuruluş temsilcisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organların Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri

Koordinasyon Grubu oluşumu ve görevleri

MADDE 4 – (1) AFAD-TDVMS, Koordinasyon Grubu ile çalışma gruplarından oluşur.

AFAD-TDVMS Başkanı Koordinasyon Grubu tabii üyesi ve başkanıdır.

(2) AFAD-TDVMS üyesi; AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan her türlü kurum, kuruluş,

üniversite, araştırma merkezi ve diğerleri AFAD-TDVMS’nin doğal üyesidir. Üye olan her ku-

rum ve kuruluş AFAD-TDVMS’de bir temsilci ile temsil edilir. Üyeler, AFAD-TDVMS’nin

her türlü çalışması ve etkinliğine katılma hakkına sahiptir.

(3) Koordinasyon Grubu; ülkemizde deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yöne-

timler ve tüm kurum ve kuruluşların yürütmekte oldukları deprem gözlem istasyonlarından

alınan verilerin eşzamanlı ve uluslararası standart bir formatta depolanması, paylaşımı, daha
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etkin kullanımı ve koordinasyonunu sağlamak için oluşturulan AFAD-TDVMS’nin ülke ge-

nelinde işleyişinden sorumlu olmak üzere, AFAD-TDVMS Başkanına bağlı olarak çalışır.

(4) Koordinasyon Grubu yapısı; AFAD-TDVMS Başkanının başkanlığında; AFAD Bil-

gi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından 2 temsilci,

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonunun üniversite temsilcisi ve AFAD-

TDVMS’ ye üye olan kurum ve kuruluşlarından seçilecek 4 yetkili temsilcilerinden oluşur.

(5) AFAD-TDVMS Koordinasyon Grubunun görevleri;

a) AFAD-TDVMS ile ilgili ulusal politika, strateji ve öncelikleri belirlemek,

b) AFAD-TDVMS üyeleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve artırmak,

c) AFAD-TDVMS’nin başka kurum kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak,

ç) AFAD-TDVMS’nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları teşvik etmek ve destek-

lemek,

d) İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli çalışmayı yapmak için çalışma gruplarının kurul-

masına karar vermek,

e) AFAD-TDVMS Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

AFAD-TDVMS’nin görevleri

MADDE 5 – (1) AFAD-TDVMS’nin başlıca görevleri şunlardır:

a) Ülkemizde çevrimiçi ve çevrimdışı deprem gözlem verilerine ilişkin tüm verileri

bünyesinde toplayan ve bu verileri uluslararası standartlarda sunacak veri havuzu oluşturmak.

b) Ülkemizde deprem gözlem verileri ve AFAD-TDVMS ile ilgili genel politika ve

stratejileri belirlemek.

c) Deprem gözlem verileri ile ilgili veri formatının standartları, veri değişim ve paylaşım

protokolleri, sismik ağları oluşturan istasyon bilgileri ve istasyondaki cihaz bilgilerinin tutul-

ması için gerekli standartları ve formatı belirlemek ve oluşturmak, belirlenen bu standartların,

formatların ve protokollerin deprem gözlemleri yapan kurum, kuruluş, üniversite ve sivil top-

lum örgütlerinin arasında kullanılmasını sağlamak.

ç) Deprem gözlem ağlarının ihtiyaçlar çerçevesinde ülke sınırları içerisinde kurulmasını,

geliştirilmesini sağlamak, bu alanda koordinasyonu gerçekleştirmek.

d) AFAD-TDVMS üyelerinin sağladıkları deprem gözlem verilerinin kalitesini artırmak

amacıyla teknik destek, eğitim ve atölye çalışması yapmak.

e) UDSEP kapsamında deprem araştırmalarına destek olmak.

f) Veri havuzundaki verilerin paylaşımını hiçbir ön şarta bağlı olmadan, doğrudan

AFAD-TDVMS web portalı üzerinden kullanıcıların hizmetine sunmak.

g) Deprem konulu bilimsel araştırmalara destek olmak için, özel amaçlı projelerde kul-

lanılmak üzere çeşitli projeler kapsamında temin edilmiş ancak halihazırda kullanılmayan ci-

hazların, üniversite veya ilgili kuruluşlara süreli ödünç vermek için alet parkı oluşturmak, ödünç

verilen aletlerle yapılan çalışmaları ve sonuçlarını denetlemek.

ğ) Deprem konulu araştırmalar için politikalar ve öncelikler konusunda görüş ve öneri

sunmak.
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h) Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında desteklenen projelerden elde edilen

tüm deprem gözlem verilerinin ve bunlarla ilişkili diğer verilerin proje bitiminde AFAD-

TDVMS’ye verilmesini sağlamak.

ı) Ülkemizin, deprem gözlemleri konusunda komşu ülkeler arasında bölgesel veri sağ-

layıcı merkezi olmasını sağlamak.

i) AFAD-TDVMS’nin görevleri çerçevesinde eğitim ve çalıştaylar düzenlemek.

AFAD-TDVMS Başkanının görevleri

MADDE 6 – (1) AFAD-TDVMS Başkanının başlıca görevleri şunlardır:

a) AFAD-TDVMS’nin görevlerini yerine getirebilmesi için ilgili idari işlemleri yürüt-

mek.

b) AFAD-TDVMS’nin toplantılarına katılarak başkanlık yapmak.

c) AFAD-TDVMS’nin Koordinasyon Grubu arasında işbirliği sağlamak.

ç) AFAD-TDVMS’nin yıllık toplantılarına başkanlık etmek.

d) AFAD-TDVMS’nin uluslararası alanda etkinliğini artırmak için işbirliği olanaklarını

araştırıp geliştirmek.

e) AFAD-TDVMS’nin diğer uluslararası merkezlerle işbirliği ve koordinasyonunu sağ-

lamak.

f) Gerek görülen durumlarda AFAD-TDVMS Koordinasyon Grubunu acil toplantılara

çağırmak, toplantılara başkanlık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulacak ulusal rapor, bildiri ve benzeri çalış-

maların hazırlanmasını sağlamak.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 7 – (1) Koordinasyon Grubu sekretaryasını AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

yürütür. Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Grup üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

b) Grubun düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri

almak.

c) Grup toplantılarıyla ilgili hizmetlerin zamanında yapılmasını, gündemle ilgili bel-

gelerin Grup üyelerine gönderilmesini sağlamak.

ç) Yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Başkan tarafından onaylanan kararları

belgelemek, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

d) Grup kararlarının uygulanması için gerekli takibi yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Toplantılar ve karar alma

MADDE 8 – (1) Koordinasyon Grubu toplantılarına AFAD-TDVMS Başkanı başkanlık

eder. Başkanın olmadığı durumlarda, başkan tarafından görevlendirilecek bir grup üyesi baş-

kanlık görevini yürütür.

(2) Koordinasyon Grubu toplantılarının yapılabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun

toplantıda hazır bulunması gerekir. Ancak bu oran olağanüstü toplantı hallerinde aranmaz. Ka-

rarlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde Başkanın oy kul-

landığı tarafın kararı esas alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.
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(3) Toplantının yapılacağı yer, tarihi ve saati, toplantının yapılacağı tarihten 15 gün

önce yazılı olarak Koordinasyon Grubu üyelerine bildirilir. Ancak olağanüstü toplantılarda ya-

zılı bildirimin yanında görsel ve işitsel iletişim araçları ile de bildirim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Grubuna Üyelik, Verilerin Kullanımı ve

Boşalan Üyeliklerin Doldurulması

Koordinasyon Grubuna üyelik ve verilerin kullanımı

MADDE 9 – (1) AFAD-TDVMS’ye üye olacak kurum ve kuruluşlar sadece deprem

ile ilgili gözlemleri yapanlar arasından olur.

(2) AFAD-TDVMS’ye üye olan kurum ve kuruluşlar verilerin paylaşımından sorumlu

olup protokolde belirtilen şartlar dışında veri kullanan veya kullandıran üyelerin üyelikleri sona

erdirilir.

(3) AFAD-TDVMS’ye üye olan kurum ve kuruluşların proje bazlı işlettikleri deprem

verileri, yapılacak protokol çerçevesinde proje bitimine kadar sistemde kullanıma kapalı olur.

Proje tamamlandıktan en fazla iki yıl sonra bu veriler AFAD-TDVMS üzerinden kullanıcıya

açılır. Projenin niteliğine, büyüklüğüne ve yapılacak özel protokole göre bu süre üç yıla kadar

çıkarılabilir.

(4) AFAD-TDVMS’den veri alan gerçek ve tüzel kişiler yazılı ve sözlü her türlü ya-

yınlarında AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan kuruma atıfta bulunmak zorundadır.

Boşalan üyeliklerin doldurulması

MADDE 10 – (1) İstifa, emeklilik ve ölüm gibi nedenlerle boşalan üyeliklerin yerine,

üyenin temsil ettiği kurumdan yeni üye isteğinde bulunulur. Kurum tarafından önerilen üye,

AFAD-TDVMS tarafından görevlendirilir ve diğer üyelerin bilgisine sunulur.

(2) AFAD-TDVMS Başkanı ile AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı

ve Deprem Dairesi Başkanlığından 2 temsilci hariç, diğer grup üyeleri iki defadan fazla görev

almamak üzere her üç yılda bir yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali işler

MADDE 11 – (1) AFAD-TDVMS ile ilgili yapılacak faaliyetlerde Koordinasyon Grubu

harcırahı, Harcırah Kanunu çerçevesinde AFAD bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sokak hayvanları bakımevi maksadıyla Devlet idareleri ile il ve ilçe belediyelerine

izin verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa

İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna

göre teselsül ettirilmiştir.

“o) Merkezi karşı taraf hizmeti: 14/8/2013 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetme-

liğinde tanımlanan merkezi karşı taraf hizmetini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir sermaye piyasası aracının kota alınabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen kotasyon şartları; ihraççının faaliyet süresi, finansal ve hukuki durumu, özsermayesi,

halka arz edilen sermaye piyasası aracının piyasa değeri, halka açıklık oranı, ihraç tutarı ve

benzeri ölçütler çerçevesinde belirlenir. Ayrıca ihraççının yönetim kurulu üyeleri, ihraççıyı tek

başına idare ve temsile yetkili yöneticileri ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakla-

rının hukuki durumu, tecrübesi, mali güç ve itibarı ile ilgili olarak somut ölçütler belirlenmek

suretiyle kota alınabilme konusunda şartlar belirlenebilir. Sermaye piyasası araçlarının türüne,

işlem göreceği piyasaya, pazara, platforma ve sisteme, ihraççının ve ihraçtan alım yapacak ya-

tırımcıların özelliklerine göre farklı kota alma şartları belirlenebilir. Bazı piyasa, pazar, platform

ve sistemlerde sermaye piyasası araçlarının kote edilebilmesi için olumlu görüş içeren piyasa

danışmanı raporu şartı aranabilir.
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(4) Borsa yatırım fonu katılma payları, Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme

yapılmaksızın ve karar tesis edilmeksizin Kurul tarafından izahnamenin onaylanmasını takiben

fon kurucusu veya ihraççı tarafından yapılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Piyasa danışmanı olabilecek kurumlar faaliyet türleri itibariyle Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine SPK tarafından belirlenir. Piyasa danışmanının yetkilendirilme, performans de-

ğerleme, çalışma usul ve esasları ile piyasa danışmanına uygulanacak yaptırımlara ilişkin hu-

suslar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET,

ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar

ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeli-

ğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi

eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Merkezi karşı taraf hizmeti: 14/8/2013 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetme-

liğinde  tanımlanan merkezi karşı taraf hizmetini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN BİTKİSİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE ARIZ OLAN ZARARLI

ORGANİZMALAR İLE TEKNİK MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, asli or-

man ürünü ve odun dışı orman ürünleri arız olan zararlı organizmalar ile mücadele etmek için,
zararlıların teşhisi, mücadele metodu, kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünle-
rinin reçeteye yazılması, orman bitkisinin doğal olarak yetiştiği veya yapay olarak yetiştirildiği,
Devlet ormanı, özel orman, kent ormanı, yol kenarı ağaçlandırmaları, mezarlıklar, park ve bah-
çeler ile orman bitkisinin üretildiği fidanlıklarda, bitkisel ürünlerin üretildiği ve depolandığı
yerlerde, biyolojik, bioteknik, mekanik ve kimyasal metotlar kullanılarak teknik mücadele yap-
mak ve yaptırmaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yetiştiği yerlere bakılmaksızın Devlet ormanları, ger-

çek ve tüzel kişilere ait özel ormanlar, özel ağaçlandırmalar ile kurulan ormanlar, kent orman-
ları, alleler, yol kenarı ağaçlandırmaları, mezarlıklar, park ve bahçelerde bulunan orman bitkisi
ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalar ile orman bitkilerinin üretildiği fidanlıkları,
orman bitkisel ürünlerinin üretildiği ve depolandığı yerleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Mü-

dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
bulü Hakkında Kanunun 2 nci, 7 nci ve 29 uncu maddeleri, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı
Orman Kanununun 6 ncı maddesi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15 inci maddesi, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mü-
hendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Ka-
nunun 4 ve 5 inci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre boy

yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli
odunsu bitkileri,

b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 8 metreyi
bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,
ç) Araştırma kurumu: Ormancılık araştırma enstitüleri, Zirai araştırma enstitüleri, üni-

versiteler veya benzer kurumları,
d) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç ev ağaççıklardan elde edilen tomruk, direk, sanayi

odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi orman emvalini,
e) Bitki koruma ürünü: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalar

ile yapılacak kimyasal mücadelede reçete yazılarak kullanılacak olan, kullanıcıya bir veya daha
fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığınca ruhsatlandırılmış aktif madde ve preparatları,

f) Bitkisel ürün: Orman bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş,
bitki tanımına girmeyen asli orman ürünleri ile odun dışı orman ürünleri,
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g ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
ğ) Depo: Orman bitkilerinden yapılan üretimlerden elde edilen yarı mamul, mamul,

bitkisel ürünlerle, odun dışı orman bitkisel ürünlerin depolandığı açık ve kapalı mekanları,
h) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidan-

lıkları,
ı) Fidanlık Müdürlüğü: Orman Fidanlık Müdürlüğünü,
i) Fidanlık Şefliği: Orman Fidanlık Müdürlüklerine bağlı ilgili Fidanlık Şefliğini,
j) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza

fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri
olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

k) Formülasyon: Bir veya birden fazla bir arada kullanılabilecek aktif madde ile birlikte
inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
m) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
n) İşletme Şefliği: Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ilgili Orman İşletme Şefliğini,
o) Laboratuvar: Kamu kurum ve kuruluşları ile orman fakültelerine ait laboratuvarları

ve özel sektöre ait akredite olmuş laboratuvarları,
ö) Meslek mensubu: Orman yüksek mühendisi ve orman mühendisi unvanına haiz olup,

5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mü-
hendisliği Hakkında Kanun çerçevesinde ormancılık büroları veya şirketlerini kurmak ya da
faaliyet alanlarında hizmet akdi ile çalışmak amacıyla Oda tarafından ruhsatlandırılan kişileri,

p) Mesul müdür: Özel orman sahiplerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü mad-
desine göre, orman idaresine bildirmek zorunda oldukları, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Ka-
nuna göre hazırlanıp 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman,
Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarının Çalışma
Alanlarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendine göre belirlenen
meslek mensubunu,

r) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını,
s) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden

elde edilen balzamik yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, so-
ğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

ş) Orman bitkisi: Orman ekosistemini oluşturan ağaç, ağaççık ve florasını oluşturan,
yerli ve/veya egzotik orijinli canlı odunsu ve otsu bitkileri,

t) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
u) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hüküm-
lerine göre kurulan serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ile şirketlerini,

ü) Reçete: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücade-
lede, önerilecek bitki koruma ürünü aktif maddesinin ticari ismi, dozu, gerektiğinde uygula-
maya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilerce doldurulan bel-
geyi,

v) Reçete yazma yetki belgesi: Bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere Genel
Müdürlükçe yetkilendirilen kişiler için düzenlenen belgeyi,

y) Teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumlarına zarar veren or-
ganizmalarla mekanik, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik metotlarla yapılan mücadeleyi,

z) Üretim yeri: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumluklarının üretimlerinin ya-
pıldığı açık veya kapalı mekânları, devlet ormanı, özel orman, fidanlık alanlarını,
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aa) Zararlı organizma: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile tohumlarına zarar veren
bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini ,

bb) Zararlı organizmalar ile teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerini ile
tohumlarına artım ve diğer kayıplara neden olan organizmaların zararını önlemek amacıyla ya-
pılan teknik-mücadele faaliyetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlere Arız Olan

Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele

Mücadele yöntemleri
MADDE 5 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalar ile mü-

cadele , aşağıda belirtilen teknik yöntemlerden biri veya birkaçı ile entegre olarak;
a) Mekanik mücadele: Zararlı organizmaların yumurta, larva, pupa, linf ve erginlerini

yakalamak, toplamak, yok etmek ve zarar gören orman bitkilerini alandan uzaklaştırmak ve
imha etmek şeklinde yapılan mücadele,

b) Biyolojik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde artım ve diğer kayıplara
neden olan organizmaların zararını önlemek amacıyla canlı organizmalardan yararlanmak su-
retiyle yapılan mücadele,

c) Kimyasal mücadele: Zararlı organizmaları temas, solunum ve sindirim yoluyla etki-
leyen bitki koruma ürünleri kullanılarak yapılan mücadele,

ç) Biyoteknik mücadele: Böceklerin üremek için salgıladıkları eşeysel özel kokunun,
tuzaklara yerleştirilmesi ile, cezbedilen zararlı böceklerin toplanarak imha edilmesi suretiyle
yapılan mücadeledir.

(2) Birinci fıkradaki teknik mücadele yöntemlerinin açıklaması ve gerekli olan araç ve
gereçler ile nitelikleri, uygulama şekli Genel Müdürlükçe belirlenir.

Zararlı organizmaları gözlem ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalarla yapılacak teknik-mücade-

leye gözlem ve değerlendirme sonucuna dayalı olarak karar verilir. Gözlem değerlendirme;
a) Ormanların yerden gözlemlenmesi-yerden sörvey; zararlı organizmanın yayıldığı

alanın ve yayılış hızının ağaç, ağaççık ve floranın direncine göre birim alanda yersel metotlar
ile ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle,

b) Ormanların havadan gözlemlenmesi-havadan sörvey; zararlı organizmaların görül-
düğü alanların hava ve uydu araçlarıyla yapılan gözlemlerin ve/veya çekilen hava fotoğrafla-
rının yorumlanması ve değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(2) Zararlı organizmanın popülasyon yoğunluğunun değerlendirilmesinde; ekonomik
zarar seviyesinin tespiti amacıyla orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde zarara neden olan orga-
nizmaların en düşük popülasyon yoğunluğu ve yayılma hızı belirlenir.

a) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve ekonomik zarar eşiği tahmin edilemiyorsa, tek-
nik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır.

b) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin üze-
rinde tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır.

c) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin al-
tında tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi yapılmaz ancak gözlemlere devam edilir.

(3) Ormanlarda gözlem ve değerlendirme, zararlıların biyolojik döngülerine uygun ola-
rak, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar doğrultusunda;

a) Devlet ormanlarında ilgili İşletme Şefi tarafından,
b) Özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda, özel orman mesul mü-

dürleri veya ormancılık büroları tarafından,
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c) Orman Fidanlıklarında mülkiyeti orman olsun veya olmasın ilgili Fidanlık Şefi tara-
fından,

ç) Özel Fidanlıklarda; sahipleri veya ormancılık büroları tarafından,
d) Devlet ormanlarına bitişik özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan orman-

larda, zararlı organizmanın Devlet ormanına sirayet etmesine engel olmak için, ilgili İşletme
Şefi ile özel orman mesul müdürleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
Bedeli sahiplerinden tahsil edilir.

e) Ancak gerçek ve tüzel kişilere ait ormanlarda zararlı organizmalarla mücadele ya-
pılmaması ve zararlının Devlet ormanlarına sirayet etme ihtimali olması durumunda bedeli sa-
hiplerinden tahsil edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

(4) Hem orman hem de tarım arazilerinde zararlı böcek ve hastalık görülmesi halinde
teknik mücadele, Orman Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müş-
tereken belirlenen esaslara göre, ormanlardaki böcek ve hastalıklar ile mücadele Orman Genel
Müdürlüğü, tarım alanlarındaki mücadele ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapar veya
yaptırır.

Mekanik mücadele usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak mekanik mü-

cadele;
a) Toplama: Zararlıların yumurta, larva, pupa, linf ve erginlerin bulunduğu, kök boğazı,

kabuk, odun, toprak, sürgün, ibre ve yaprak, tohum, kozalak, meyvelerinin ve bitki organlarının
toplanması, alandan uzaklaştırılması ve imha edilmesi,

b) Tuzak Odunu istifleri veya Tuzak Ağacı: Kabuk, kambiyum veya odun içinde üreyen
primer veya sekonder zararlı böceklerin yumurta koymalarını ve pupa olmalarını sağlamak
üzere kesilmiş veya boğulmuş tuzak ağaçlarının hazırlanması ve tuzaklara gelen böceklerin
bıraktığı yumurta, larva, linf, pupaların ve erginlerin imha edilmesi,

c) Havuzlama ve Sulama: Satış depolarında veya fabrikalarda kayın tomruklarını böcek
ve mantar tasallutundan korumak üzere istiflerin sulanması, orman emvallerinin su havuzlarına
bırakılması, fidanlıklarda zararlı organizmaların imha edilmesi için sulama kanalarının suyla
doldurulması,

ç) Tuzak yığınları: Fidanlıklarda zarar yapan Tel Kurdu ve Dana Burnu ile mücadele
için, mevsiminde fidanlıklarda oluşturulan gübre ve kompost yığınlarından zararlı organizma-
ların toplanarak imha edilmesi,

d) Tuzak bitkileri: Zararlı organizmaların kışlamak veya beslenmek için farklı konukçu
bitkilere cezp edilmesini sağlamak ve bu konukçulara gelen zararlıların imha edilmesi,

e) Tuzak macunu: Ağaç gövdesinde kabuk düzeltilip gövdeyi çevreleyecek şekilde uy-
gun özellikli macunla halka oluşturularak zararlıların ağaçtan toprağa inmesine veya ağaca
çıkmasına mani olunması,

f) Tuzak hendekleri ve tuzak çukurları: Özellikle fidanlıklarda korunmak istenen alanın
etrafına kazılarak oluşturulan dik hendeklere ve çukurlara düşen zararlıların imha edilmesi,
faydalı böceklerin serbest bırakılması,

g) Su altında bırakmak, vernik ve boya sürmek, emprenye etmek, buharlama, ısıl işlem
yapma, güneşte kurutma: Sulama imkanı bulunan plantasyon sahalarında, toprakta pupa olan
böceklere karşı sahayı su altında bırakmak, böcek zararlarına karşı ahşap yüzleri verniklemek,
boyamak, tomrukları buharlama, fırınlamak ve güneşte kurutmak suretiyle zararlıların imha
edilmesi,

ğ) Tuzak aparatları: Zararlı organizmaların yumurta, larva, pupa ve erginlerini yakala-
mak için geliştirilen tuzak aparat malzemeleri ile zararlının yakalanması ve imha edilmesi,

şeklinde yapılır veya yaptırılır.
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Biyolojik mücadele usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Biyolojik mücadele; Zararlı organizma popülasyonunu azaltmak veya

zararını durdurmak amacıyla zararlının doğal düşmanlarından yararlanmak süretiyle yapılan
mücadeledir. Biyolojik mücadele aşağıda açıklanan canlı organizmalar ile yapılır;

a) Faydalı Parazit,parazoit, Mantar, Bakteri, virüs ve diğer yararlı patojenlerin Doğada
veya Laboratuvar ortamında üretilmesi ve doğaya bırakılması suretiyle,

1) Parazit Böcekler ile; Belirli bir süre veya gelişim dönemi süresince, tabii olarak ken-
dinden daha kuvvetli başka zararlı organizma üzerinde veya içinde yaşayarak ve onun zararına
gelişerek çoğalan organizmaların üretilmesi, çoğaltılması veyahut korunması suretiyle,

2) Bakteriler ile; Zararlı organizmaları etkileyen, gelişimini engelleyen ve yaşamının
sonlandırılmasında etkili olan faydalı organizmanın kullanılması ile zararlı organizmanın ge-
lişmesini yavaşlatmak veya durdurmak suretiyle,

3) Virüsler ile; Faydalı virüslerin kullanılması ile zararlı organizmaların gelişmesini
durdurmak ve zarar gören dokunun iyileşmesini sağlamak suretiyle,

b) Kuş Yuvaları Asılması: Zararlı böcek populasyon yoğunluğun ekonomik zarar sevi-
yesini aşma ihtimali bulunan ormanlarda böcekler ile beslenen kuşların sayılarını arttırmak,
barınma ve çoğalmalarını sağlamak için TSE standartlarına uygun kuş yuvalarının ormanlara
asılması suretiyle,

c) Kırmızı Orman Karıncası Nakli: Zararlı organizma tasallutu tehlikesi bulunan or-
manlarda, şartları uygun olan yerlere, kırmızı orman karıncası nakledilmesi suretiyle,

ç) Böcek Yiyen Hayvanlar: Zararlı organizmaları yiyerek yaşamlarını sürdüren, yarasa,
köstebek, kirpi, sivrifare, keklik, sülün, tilki, porsuk, sincap ve gelincik gibi hayvanların koru-
narak, toprakta yaşayan ve kışı toprak içerisinde geçiren zararlı böcekleri ve özellikle mayıs
böceği larvalarını yiyen yabani domuzlardan yararlanmak suretiyle,

d)Yırtıcı Böcekler: Zararlı organizmaların populasyon yoğunluğunun azaltılması gayesi
ile, orman idaresince üretilen veya ormancılık bürolarına ürettirilen yırtıcı böcekler kullanılmak
suretiyle,

e) Örümcekler ve Akarlar: Ormanda yaşayan faydalı örümcek grupları özellikle kelebek
tırtılları ve yaprak bitlerini yiyen, ördükleri ağ sayesinde uçan böcekleri yakalayan, ipeğimsi
salya ile larvaları yakalayan faydalı örümcekler ile zararlı organizmaların yumurta ve larvalarını
yiyen akarların korunması suretiyle

yapılır veya yaptırılır.
Kimyasal mücadele usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Zararlı organizmalarla kimyasal mücadelede Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılır.
(2) Öncelikli olarak mücadelede kitin sentezi engelleyici ve bakteri kökenli ilaçlar kul-

lanılır. Hedef zararlıyla mücadelede, Kitin sentezini engelleyici, zararlı organizma veya bakteri
kökenli ilaçlar mevcut değil ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış
diğer ilaçlar kullanılır.

(3) Zararlı organizmaya ait ülkemizde ruhsatlı bir ilaç bulunmaması durumunda, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınarak yurt dışından ilaç getirilerek kullanılır.

(4) Kimyasal mücadele, Yönetmelikte yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından
ve/veya nezaretindeki kişilerce Genel Müdürlükçe düzenlenen esaslar dahilinde, gerekli ted-
birler alınmak suretiyle yapılır.

Biyoteknik mücadele usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan

bazı yapay ve doğal maddeler kullanılarak mücadele yapılır.
a) Çiftleşme feromonları, alarm feromonları, toplanma feromonları, iz–işaret feromon-

ları, ısı ve ışık feromonları gibi feromon ilaçlar ve tuzaklar kullanılmak suretiyle yapılan mü-
cadeledir.
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b) Biyoteknik mücadelede kullanılacak feromonlar zararlı organizmalarını toplamada
etkili oldukları ruhsatla belirlenmişse bu ruhsatlı feromonlar kullanılır. Şayet zararlı organiz-
maların ruhsatlı feromonu yoksa yurt dışından temin edilerek kullanılır.

Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ile teknik mücadeleyi yapacak birimler
MADDE 11 – (1) Devlet ormanlarında görülen zararlı organizmalar ile teknik mücadele

orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
(2) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanlarda, özel ağaçlandırmalar ile kurulan or-

manlarda, devlet ormanlarıyla sınır oluşturmayan alanlarda zararlı organizmalar ile teknik mü-
cadele sahipleri tarafından ormancılık bürolarına; devlet ormanları ile sınır oluşturan alanlarda
ise sahipleri ile orman idaresi müştereken belirleyecek esaslara göre ormancılık bürolarına yap-
tırılır.

(3) Devlet ormanı ve bu ormana bitişik tarım arazilerinde tespit edilen zararlı organiz-
malar ile teknik mücadele Genel Müdürlük ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müş-
tereken belirlenen esaslara göre Devlet ormanlarında Orman idaresi, tarım alanlarında ise Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.

Fidanlıklarda zararlı organizmalar ile teknik mücadele
MADDE 12 – (1) Genel Müdürlüğe ait fidanlıklarda mülkiyetine bakılmaksızın zararlı

organizmalarla teknik mücadele, Orman idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır.
(2) Özel fidanlıklarda zararlı organizmalarla teknik mücadele yetki belgesi bulunan orman

mühendisi unvanına haiz sahipleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
Park-bahçe, mezarlık ve yol kenarı ağaçlandırmalarında zararlı organizmalar ile

teknik mücadele
MADDE 13 – (1) Belediyelerin kontrolündeki park ve bahçelerdeki orman bitkilerine

arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadele belediye bünyesindeki yetki-bel-
gesi bulunan orman mühendislerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(2) Özel mülkiyete ait park-bahçelerdeki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar
ile yapılacak teknik mücadele eğitim almış sahiplerince yapılır veya ormancılık bürolarına yap-
tırılır.

(3) Yol kenarı ağaçlandırmalarındaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalara
yapılacak teknik mücadele Orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(4) Belediyelere ait mezarlıklardaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalarla
yapılacak teknik mücadele, belediye bünyesindeki yetki belgesi bulunan orman mühendisle-
rince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.

(5) Köy tüzel kişilerine ait mezarlıklardaki orman bitkilerine arız olan zararlı organiz-
malarla yapılacak teknik mücadele orman idaresince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptı-
rılır.

Zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadelede hazırlanacak dokümanlar
MADDE 14 – (1) Devlet ormanı ve özel ormanlardaki orman bitkisi ve bitkisel ürünlere

zarar veren organizmalar ile yapılacak teknik mücadele için aşağıdaki dokümanlar düzenlenir.
a) Tarama raporu (EK:1),
b) Zararlı organizmayı duyurma raporu (EK:2),
c) Zararlı organizmayı teşhis numune fişi (EK:3),
ç) Teknik mücadele projesi (Mücadele metoduna uygun olarak) (EK:4),
d) Mücadele sonu raporu (EK:5).
(2) Birinci fıkradaki dokümanlar; özel ormanlarda ormancılık bürolarınca, devlet or-

manlarında orman idaresince düzenlenir veya ormancılık bürolarına düzenlettirilir. Bu dokü-
manlar ilgili mevzuatta aksi belirtilmediği sürece en az dört takım düzenlenir. Özel ormanlarda
ormancılık bürolarınca düzenlenen belgelerden bir takımı düzenleyen ormancılık bürosunda
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kalır, diğer üç takımı orman sahibine verilir. Yetkilendirilen orman İşletme şeflikleri ve fidanlık
şefliklerince düzenlenen belgelerden bir takımı işletme ve/veya fidanlık müdürlüğüne bir takımı
ise bölge müdürlüğüne gönderilir.

(3) Ormancılık bürolarına yaptırılan birinci fıkradaki dokümanlarda; düzenleyen hanesi,
dokümanı düzenleyen büronun adı, meslek mensubunun adı ve soyadı, imzası, odadan aldığı
resmi kaşesi tatbik edildikten ve odanın mesleki denetimine tabi tutulduktan sonra devlet or-
manlarına ait olanlar tasdik için ilgili orman idaresine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine
ait olanlar da orman sahiplerine teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Orman Bitkisi Reçetesine İlişkin Hükümler

Reçete yazma yetkisi alabilecek kişiler ve reçete yazılması
MADDE 15 – (1) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla aşağıda belirtilen kişiler başvurabilirler.
a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri En-

düstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre, Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı,
sertifikalı eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman
mühendisi unvanlı meslek mensupları,

b) Orman entomolojisi, fitopatoloji programında orman bitkilerinde zarar yapan orga-
nizmalarla mücadele esasları üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış olan orman mühendisi,
orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensupları,

c) Orman idaresine ait birimlerde orman zararlılarıyla mücadele alanında ve orman iş-
letme şefliği ya da fidanlık şefliğinde en az üç yıl hizmeti olan orman mühendisleri,

ç) Orman idaresinde görevli ve orman idaresince düzenlenecek eğitim programı sonun-
da yetki belgesi alan orman mühendisleri,

d) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika
programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisleri,

(2) Ormanlardan elde edilen ve canlı olmayan bitkisel ürünlere arız olan zararlı orga-
nizmalara reçete yazmaya, Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika programı
sonunda sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman endüstri mühendisleri,

(3) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının orman
mühendisliği, orman endüstri mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1 ve 2 nci fıkradaki
haklardan yararlanır.

Reçete yazma yetkisinin kullanılması
MADDE 16 – (1) Orman İdaresinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının

(c) ve (d) bentleri kapsamında, görev yapan orman mühendisleri; Devlet ormanlarında ve orman
fidanlıklarındaki bitkiler ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara ilişkin olarak orman
idaresinin yapacağı veya yaptıracağı mücadele için ihtiyaç duyulan bitki koruma ürününü yaz-
maya yetkilidir.

(2) Belediyelerde çalışan ve Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı, sertifika
programına katılan ve yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisleri
belediyelerin görev alanlarındaki park, bahçe, mezarlık ve yol kenarlarındaki orman bitkilerine
reçete yazmaya yetkilidir.

(3) Ormancılık bürolarında çalışan ve Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sı-
navlı, sertifika programına katılan ve yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman
mühendisi unvanlı meslek mensupları; özel ormanlar, özel ağaçlandırma ile kurulan ormanlar,
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özel fidanlıklar, park ve bahçelerdeki orman bitkileri ile talep halinde devlet ormanları ve be-
lediyelerin sorumluluğundaki park-bahçe, yol kenarlarındaki orman bitkileri ile bitkisel ürün-
lere reçete yazmaya yetkilidir.

(4) Genel Müdürlükten Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi al-
mayan kişiler orman bitki ve bitkisel ürünlerinde kullanılacak bitki koruma ürünü reçetesi ya-
zamazlar.

Reçete yazma yetki belgesinin düzenlenmesi
MADDE 17 – (1) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak is-

teyen kişiler, aşağıdaki belge ve bilgiler eklenmiş olarak EK:6’daki dilekçe ile Genel Müdür-
lüğe başvuruda bulunur.

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) İşyeri adresi veya yazışma adresi ile telefon numarası,
ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,
d) Orman entomolojisi, fitopatolojisi programında orman bitkilerinde zarar yapan or-

ganizmalarla mücadele esasları üzerine yapılmış yüksek lisans veya doktora belgesi/orman
idaresinde orman zararlıları mücadele alanında ve orman işletme şefliği ya da fidanlık şefli-
ğinde en az üç yıl görev yaptığına dair orman idaresinden alınmış belge.

(2) Birinci fıkradaki belgeler, reçete yazma yetkisi alacak meslek mensupları için Oda
tarafından, orman idaresinde görevli olanlar için ise Orman Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel
Müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvurusu uygun bulunan kişilere Genel Müdürlük tarafından Ek-7’de yer alan or-
man bitkisi ve bitkisel ürünlerine “Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi”
verilir.

Reçete yazma yetkisine sahip olan kişilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü reçete yazma

yetkisi alan kişiler tüm illerde reçete yazabilir.
(2) Reçete yazan yetkili kişiler yazdığı reçetenin içerdiği teşhis ve mücadele metodu

ile teknik tavsiyeden sorumludurlar.
(3) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından,

Genel Müdürlükçe temin edilecek orman bitkilerine kullanılacak bitki koruma ürünü ruhsat
bilgilerini, kısıtlı kullanım ve yasaklama kararlarıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığına ait tamim ve teknik talimatlar ile etiket bilgilerini ve Genel Müdürlük tebliğlerini takip
ederler.

(4) Reçete yazma yetkisine sahip sertifikalı kişiler; Genel Müdürlük ve/veya Oda tara-
fından yapılacak bilgilendirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar. Yılı içinde yapılan
bilgilendirme toplantılarının hiç birine mazeretsiz katılmayan sertifika sahiplerinin reçete yaz-
ma yetkileri aynı yıl ve takip eden yıl için iptal edilir. Takip eden yılda yapılacak toplantılara
katılmamaları durumunda reçete yazma yetkisi kaldırılır. Yeniden reçete yazma yetkisi almak
isterse Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı sertifika programına katılarak yapılan
sınavda başarı göstermek suretiyle reçete yazma yetkisi yeniden verilir.

(5) Reçete yazma yetkisine sahip eğitim almış, orman idaresinde çalışan orman mü-
hendisleri, orman idaresinin ilgili birimleri tarafından düzenlenecek bilgilendirme toplantılarına
yılda en az bir defa katılırlar.

(6) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler; işi bırakmaları
durumunda ellerindeki reçete koçanlarını Orman Bölge Müdürlüklerine otuz gün içinde teslim
ederler. Adres değişikliği durumunda ise otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
bildirmek zorundadırlar.
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(7) Reçete yazmaya yetkili kişiler; Genel Müdürlükçe çıkarılacak orman bitkisi ve bit-
kisel ürün zararlıları ile mücadele esaslarına ilişkin düzenlemelere uyarlar.

(8) Reçete yazmaya yetkili kişiler; ihbarı zorunlu olan zararlı organizmalar ile yeni tes-
pit edilen organizmaları yedi gün içerisinde tespitin yapıldığı yerin görev ve sorumluluk alanı
içerisinde kaldığı Orman İdaresine bildirirler.

Bitki koruma ürününü satın alanların sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve

uygulama şekli ile tavsiye edilen orman bitkisi ve zararlı organizmalar dışında kullanılmasından
doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü satın alan ve kullananlara aittir.

Reçete düzenleme ve muhafazasına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 20 – (1) Reçete, Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi ve bitkisel ürün-

lerine, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilen kişilerce, orman bitkisi ve bit-
kisel ürün zararlıları ile mücadele esaslarını içerir tebliğe uygun olarak düzenlenir.

(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, zararlı organizmadan dolayı kendisine müracaat
eden kişi veya kurumların talepleri doğrultusunda ilgili alanda gerekli kontrol ve muayeneyi
yaparak bitki koruma ürünü reçetesini düzenler.

(3) Zarar yapan organizma tanınıyor ve bu nedenle de arazide tanı amaçlı kontrol ve
muayeneyi gerektirmeyen hallerde, kişi veya kurum yetkilisinin yanında getirdiği zararlı or-
ganizma, bulaşık veya zarar görmüş orman bitkisi ve bitkisel ürün örnekleri ve diğer bilgiler
doğrultusunda teşhis ve mücadele metodunu tespit ve tavsiyesini eder.

(4) Zararlı organizma tanısının yapılamaması ve coğrafi bölge temelinde orman bitkisi
veya bitkisel ürünü için yeni olması halinde, en yakın orman idaresinden veya araştırma kuru-
mundan alınan teşhis sonucuna göre mücadele metodunu belirler, tavsiyesini yapar.

(5) Reçete, birinci ve ikinci nüshası ilgiliye verilmek üzere üç nüsha düzenlenir. İlgili
kişi bitki koruma ürününü alırken; ikinci nüshasını bayide bıraktıktan sonra, bitki koruma ürün-
lerinin bayiden alındığını kanıtlamak üzere, bayinin adı, adresi, kaşesi, imzası ve tarih yazılıp
onaylandıktan sonra birinci nüshasını geri alır.

Reçetenin şekli, basımı, dağıtımı, geçerlik süresi, saklama süresi ve koçan ücreti
MADDE 21 – (1) Reçete, EK:8’de belirtilen örneğe göre birinci sayfası beyaz, ikinci

sayfası pembe, üçüncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç nüshadan oluşur. Her bir koçana ayrı
seri ve varak numarası verilmiş, ellişer sayfalık koçanlar halinde Genel Müdürlükçe kendinden
karbonlu olarak basılır veya bastırılır ve Bölge Müdürlüklerine dağıtılır.

(2) Bölge Müdürlükleri, teslim aldıkları reçete koçanlarını takip defterine kaydederek,
koçan seri numaraları belirtilmek suretiyle zimmetli olarak uhdesinde çalışan reçete yazmaya
yetkili kişilere bedelsiz, reçete yazmaya yetkili meslek mensubu orman mühendisi ve orman
endüstri mühendislerine bedeli mukabili teslim eder.

(3) Bitki koruma ürünü yazılan reçetenin kullanım süresi, zararlı organizmanın biyolo-
jisine göre, reçete yazan kişi tarafından belirlenir. Reçetede süre belirtilmemiş ise bir aylık sü-
reyle geçerlidir. Bu süre içinde kullanılmayan reçeteler geçersiz kabul edilir.

(4) Her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlükçe
reçete koçan bedeli belirlenir.

(5) Kesilen reçete koçanlarının bulunduğu cildin tamamı kullanıldıktan sonra dip ko-
çanları sıra numaraları birbirini takip edecek şekilde eksiksiz olarak teslim alınan bölge mü-
dürlüğüne teslim edilir. Bölge Müdürlüğü kullanılmış reçete ciltlerini beş yıl süreyle muhafaza
eder ve beşinci yılın sonunda tutanak ile imha eder. İmha edilen reçete koçanlarının numara-
larını kayıtlardan düşülmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir.
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Reçete ve reçete yazma yetkisinin denetimi
MADDE 22 – (1) Orman idaresi, orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ile mücadele

esaslarına ilişkin Genel Müdürlükçe çıkartılacak düzenlemelere uygun olarak reçete yazılmasını
ve reçetelere ilişkin diğer hususların denetimlerini yapar veya serbest yeminli ormancılık bü-
rolarına yaptırabilir.

(2) Reçete yazmaya yetkili kişiler, reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi istenildiğinde orman idaresi yetkililerine veya yetki verilmiş serbest yeminli ormancılık
bürolarına ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Reçete ve reçete yazma ile ilgili yapılacak denetimlerde aşağıdaki hususlara bakılır.
a) Bitki koruma ürünü reçetesinin ruhsatlı ürünlere ait olup olmadığı,
b) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği,
c) Yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazıl-

madığı,
ç) Reçetede belirtilen bölümlerin boş bırakılıp, bilgilerin eksik doldurulup doldurul-

madığı,
d) Genel Müdürlükçe ve/veya Oda tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılıp

katılmadığı,
e) Bitki ve zararlı organizma biyolojisi dikkate alınmadan, mücadele dönemi dışında

uygulama içeren reçete düzenlenip düzenlenmediği,
(4) Denetim sonucunda yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususların tespiti halinde, reçete

yazma yetkisine sahip olan kişi ilk defasında yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde yetki bel-
gesi iptal edilir.

Reçete yazma yetkisinin iptali
MADDE 23 – (1) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, yapılan denetimde bu Yönetmelik

hükümlerine aykırı davranmaktan dolayı bir kez uyarıldıktan sonra aynı durumun devam etmesi
veya ikinci kez tekrarı durumunda reçete yazma yetkisi Bölge Müdürlüğünün teklifi Genel
Müdürlüğün onayına istinaden iptal edilir.

(2) Reçete yazma yetkisi iptal edilen kişilere, yetki iptali tarihinden itibaren üç yıl geç-
tikten sonra talep etmesi ve gerekli şartları taşımaları halinde, sınavlı sertifika programına tekrar
katılarak sınavda başarı göstermesi koşuluyla yeniden reçete yazma yetki belgesi verilir.

(3) Kendi isteği ile yetki belgesi iptal edilen kişiler yeniden yetki belgesi alma talebinde
bulunmaları halinde üç yıllık sürenin aşılmaması durumunda talep ettiği yıldaki bilgilendirme
toplantısına katılmak şartı ile yetki belgesi yeniden düzenlenir, bu sürenin aşılması durumunda
bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(4) Orman idaresinde görev yapan ve hizmet içi eğitimlere katılarak görev alanında re-
çete yazma yetkisi verilmiş orman mühendislerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı dav-
ranması durumunda disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı sertifika
programı sonunda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendislerinin bu Yönetmelik
hükümlerine aykırı davranması durumunda disiplin hükümleri uygulanmak üzere ilgili bele-
diyelere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ile İlgili Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması
MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları; orman alanlarında Genel Müdür-

lük personelince, Kamuya açık park, bahçe, kent ormanı, alleler, yol kenarı ağaçlandırmaları
ile orman bitkisel ürünlerin bulunduğu açık alan ve kapalı depolarda ve üretim yerlerinde, yet-
kili meslek mensupları tarafından veya bunların nezaretinde ve sorumluluğunda yapılır.
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Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere bitki koruma ürünleri uygulamasını yapacak
kişiler

MADDE 25 – (1) Orman bitkilerine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen
gerçek ve tüzel kişilerce yapılır.

a) Devlet ormanlarında;
1) Bu alanda görevlendirilen yetkili orman mühendisi tarafından yapılır veya nezare-

tinde yaptırılır.
2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına

yaptırılır.
b) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanlar ile özel ağaçlandırma suretiyle kurulan or-

manlarda; yetki belgesi almış orman mühendislerine veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
1) Yüzölçümü otuz dekar kadar olan ormanlarda ormancılık büroları veya eğitim almış

sahipleri tarafından yapılır.
2) Yüzölçümü otuz dekar ve daha büyük olan ormanlarda ormancılık bürolarınca yapılır.
c) Kamuya açık park, bahçe, yol kenarı ağaçlandırmalarında;
1) Belediyelerde görevli ve yetki belgesi almış orman mühendislerince yapılır.
2) Belediyelerin veya ilgili kamu kurumunun talep etmesi halinde Kamu İhale Mev-

zuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.
ç) Orman bitkisi bulunan özel park ve bahçelerde;
1) Eğitim almış sahipleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
d) Devlet Orman Fidanlıklarında;
1) Fidanlık Müdürlüğüne ve/veya fidanlık şefliğinde görevli ve yetkili orman mühen-

disince yapılır veya nezaretinde yaptırılır.
2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına

yaptırılır.
e) Özel Fidanlıklarda;
1) Eğitim almış sahiplerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır.
(2) Orman bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen ger-

çek ve tüzel kişilerce yapılır.
a) Orman idaresi dışında, gerçek ve tüzel kişilere ait açık alan ve kapalı depolardaki

orman bitkisel ürünlerine bitki koruma ürünü ormancılık bürolarınca veya hizmet akdi ile ça-
lıştırılan yetkili meslek mensuplarınca yapılır.

b) Orman idaresine ait açık alan ve kapalı depolarda bulunan bitkisel ürünlere bitki ko-
ruma ürünlerinin uygulanmasını görevli ve yetkili orman mühendisleri yapar veya nezaretinde
yaptırır. Orman idaresinin talebi halinde ise Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına
yaptırılır.

Özellikli alanların korunması
MADDE 26 – (1) Yer altı ve yerüstü su kaynakları, sulak alanlar ve yoğun kullanımı

olan rekreasyon alanlarında bitki koruma ürünlerinden kaynaklı kirliliği engelleyecek gerekli
tedbirler alındıktan sonra bitki koruma ürünü ve düşük sürüklenme sağlayan uygun bitki ko-
ruma ürünü ve uygulama teknikleri kullanılır.

(2) Bal ormanları ve bal üretiminde önemli yeri olan çam pamuklu koşnilinin yoğun
olarak bulunduğu ormanlar kimyasal mücadele dışında tutulur.

(3) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren korunan alanlardaki ormanlara
arız olan zararlı mikroorganizmalar ile teknik mücadele, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünün uygun görüşleri alınarak yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sertifikalı Eğitim ve Çeşitli Hükümler

Sertifikalı eğitim
MADDE 27 – (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmalarla teknik

mücadele yapacak ve yetkilendirilecek orman idaresindeki görevliler için Genel Müdürlükçe
eğitim verilir.

(2) Serbest çalışan meslek mensupları için Oda tarafından sınavlı sertifikalı eğitim dü-
zenlenir. Eğitimler, Genel Müdürlük ve Oda tarafından birlikte de yapılabilir. Düzenlenen eği-
tim programı sonunda yapılan sınavda başarı gösterenlere yetki belgesi verilir.

(3) Genel Müdürlük ile Oda, sertifikalı eğitimlerde işbirliği yapar.
(4) Sertifikalı eğitimler aşağıdaki konularda yapılır:
a) Türkiye orman bitkisi ve orman bitkisel ürünlerine zarar veren organizmaların teşhis,

tanı, biyolojik evreleri ve yayılışları,
b) Teknik mücadele uygulama usul ve esasları,
c) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalarla yapılacak kimyasal

mücadelede kullanılacak ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin tanıtımı ve çevreye zararları,
ç) Bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılması ve uygulanması esasları,
d) Mekanik, biyolojik, biyoteknik mücadelede kullanılacak araçların tanıtımı ve uygu-

lama esasları,
e) Yırtıcı böceklerin, parazit, parazoid, faydalı virüs, faydalı bakteri üretilmesi ve ko-

runması esasları.
(5) Eğitimler Genel Müdürlük ve Oda’nın internet sayfalarında duyurulmak suretiyle

yılda en az bir kez, talep durumuna göre daha fazla yapılabilir.
(6) Serbest Meslek Mensuplarına eğitimler sonunda sınav düzenlenerek 70 puan alan-

lara EK:9’deki sertifika belgesi verilir.
Bilgilendirme toplantısı
MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük ve Oda birlikte teknik mücadele için Bitki Koruma

ürünü uygulama yetkisine sahip ormancılık büroları ve reçete yazma yetkisine sahip meslek
mensupları için yılda en az bir kez olmak üzere bilgilendirme toplantısı yapar. Bu toplantılara,
Orman İdaresinde görevli Orman Mühendislerinden Genel Müdürlükçe katılmaları uygun gö-
rülenler iştirak ettirilir. Toplantılara ilişkin bilgiler Genel Müdürlük ve oda tarafından orman
idaresinde çalışanlara ve serbest meslek mensuplarına internet yolu ile duyurulur.

(2) Bilgilendirme toplantılarında; teknik mücadelede konusunda dünyadaki yeni geliş-
meler, ülkemizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve yapılması gerekenler hakkında bilgi
verilir.

(3) Bu toplantılara, geçerli mazeretleri olanların dışında, orman idaresindeki ilgili kamu
görevlileri, ormancılık büroları ve reçete yazma yetkisine sahip meslek mensupları katılmak
zorundadır.

Ücret
MADDE 29 – (1) Ormancılık bürolarından yapılacak hizmet satın almalarında; 5531

sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi uy-
gulanır.

Yaptırımlar
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı iş ve işlem yapanlar hakkında idari ve adli

hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 31– (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci,

9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 27 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer
maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin

birinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğren-

ciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla her iki yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim

Kurul kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir.

Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini öderler.”

“(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan ve GNO 2,00’ın üzerinde ve

ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, YÖK tarafından denkliği

kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarına; Üniversitenin ve diğer yük-

seköğretim kurumunun ilgili yönetim kurullarının uygun kararları ile özel öğrenci olarak kayıt

yaptırabilirler. Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra Doğuş Üniversite-

sindeki programından da ders almayı sürdürebilir. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler

normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte

belirlenir ve dönüşte, ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunca intibakları, ilgili

mevzuat çerçevesinde YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak iş-

lemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini

veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim semi-

nerleri için birer kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede

mezun olamayan öğrenciler alacakları her ders için kredi başına ücret öderler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı

bulunduğu bölüm/programın ders programında yarıyıl başına düşen AKTS kredi miktarıdır.

(2) GNO 2,00’ın altında olan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yükünden fazla ders ala-

mazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren, yarıyıl AKTS kredi yükünün üstüne; GNO en az

2,00 olan öğrenciler bir ders, GNO en az 3,25 olanlar iki ders daha alabilirler.

(3) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabile-

cek durumda bulunan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile

GNO değerlerine bakılmaksızın yarıyıl AKTS kredi yüküne ilave olarak iki ders alabilirler.

(4) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve

yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilirler.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar ek-

lenmiştir.

“(3) Mezun olabilmek için lisans programlarında gerekli 240 ve önlisans programla-

rında 120 AKTS kredi yükünü tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel

not ortalamaları 2,00’ın altında kalan öğrenciler ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce

alıp şartlı başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yö-

netmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

“(6) Öğrenciler, IA, F, D, D+ almış oldukları seçmeli dersler yerine aynı türde olmak

şartıyla başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek

durumda bulunan öğrenciler, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile dersi

önşartı olan ders ile birlikte alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten

danışmanlarının onayı ve ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararı ile

çekilebilirler. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğre-

nimleri süresince lisans programlarında en fazla dört, önlisans programlarında en fazla iki ders-

ten çekilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-

tülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer

yükseköğretim kurumlarından alınan ve ağırlıklı not karşılığı olmayan ancak ilgili yükseköğretim

kurumunun not sistemine göre başarılı olduğu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş

olan dersleri belirtir. Not ortalamalarına katılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ha-

zırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında

geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim

süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre dü-

zenlenir.
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(2) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o
öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulun-
duğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Kayıt dondurulan ve kayıt yenilen-
meyen yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu dersler
bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesinin imkanlarını yaz ay-

larında kullanarak eğitim-öğretim verimliliğini artırmak için önlisans/lisans programlarında
yer alan derslerin bir kısmının yaz aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere kayıt ol-
malarıyla ilgili yaz öğretimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin önlisans ve lisans programla-

rında yürütülen yaz öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte/Yüksekokul: Doğuş Üniversitesindeki ilgili fakülte veya yüksekokulları,
b) Mütevelli Heyet: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektörlük: Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yaz öğretiminin açılması ve yönetim
MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. İngilizce ha-

zırlık sınıfında yaz öğretiminin şekli ve yürütülmesi ise, Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2015 29326

Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                             28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459



(2) Yaz öğretimi; Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen yaz öğretimi koordinatörü

ile her fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından seçilen birer temsilci öğretim elema-

nından oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından planlanır.

(3) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, yaz öğretiminin amacına uygun ve sorunsuz şe-

kilde planlanmasından ve yürütülmesinden Rektörlüğe karşı sorumludur. Yaz öğretimi koor-

dinatörü bu kurulun başkanıdır.

Öğretim esasları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, veril-

meleri gereken yarıyıllarda açılır ve yaz öğretimine ertelenmez.

Yaz öğretimi süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi takvimi Senatoca belirlenir ve duyurulur.

(2) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadan az, sekiz haftadan fazla olamaz. Yaz öğreti-

minde derslerin kredisi ders programlarında belirtildiği gibi, haftalık ders saati sayısı ise normal

öğrenimdeki haftalık ders saati sayısının iki katıdır.

Açılacak derslerin tespiti

MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangi-

lerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, öğretim

elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm başkanlığının önerileri göz önünde

bulundurulur.

(2) Öğrenciler yaz öğretiminde açılmasını talep ettikleri dersler için ilan edilen tarih-

lerde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde başvuruda bulunurlar.

Bu başvurular dikkate alınarak açılacak derslerle ilgili karar, yaz öğretimi koordinasyon kuru-

lunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilir. Açılmayan derslere kayıt olan öğrencilerin ödedikleri

ücretler iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Öğretiminde Derse Yazılma, Ücret, Başarı ve Değerlendirme

Derse yazılma

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler akademik

takvimde ilan edilen tarihlerde Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları

derslere yazılarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirler. Derse yazılma işlemi; öğrencinin çev-

rimiçi olarak derse yazılması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin

öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır. Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok on kredilik ders alabilir.

b) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslere kayıt olurken alt yarıyıl ve en son kayıtlı bu-

lundukları yarıyıla ait zorunlu derslere yarıyıl önceliğine bakılmadan yazılabilir. Varsa, bulu-

nulan yarıyıl veya alt yarıyıl derslerine kayıt olmadan üst yarıyıllara ait daha önceden alınmamış

olan derslere kayıt olunmaz.

c) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.
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ç) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuarlara

en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar. Ancak daha önce alınmış ve devamsızlık

nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek, devamsızlık oranı

%20'ye ulaştığında uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %30'u geçtiğinde öğrenciye (IA)

notu verilerek durum Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bilgisayar ortamında bildirilir.

d) İlk iki yarıyıl öğrencileri, üst yarıyıllara ait zorunlu dersleri yaz öğretiminde alamaz.

İlk iki yarıyıl öğrencilerinden ders muafiyeti bulunup, ilgili yarıyılda muaf olduğu dersin kredisi

kadar üst yarıyıldan ders almamış olanlar, yaz öğretiminde muaf oldukları kredi kadar üst ya-

rıyıldan ders alabilirler.

e) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılamayan dersleri; eşdeğerliği ve

AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim

kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler. Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleş-

tirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim

kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.

f) Yaz öğretiminde geç kayıt ve ders ekleme haftası derslerin başladığı ilk haftadır. Bu

süre içinde öğrenciler ders ekleme yapabilir, ancak ders bırakma yapamaz. Dersten çekilme,

dördüncü haftanın sonuna kadar yapılabilir.

g) Öğrenciler, en son kayıtlı bulundukları yarıyıl ve alt yarıyıl dersleri açılmamış ise,

ekleme haftasında açılan üst yarıyıl derslerine kayıt olabilirler.

ğ) Öğrencilerin, ekleme haftasında ilk defa aldıkları derslerden sadece iki tanesinin, en

çok ikişer saati çakışabilir. En son kayıtlı bulunulan yarıyıl veya alt yarıyıla ait birden fazla

ders bulunuyor ve bu dersler birbiri ile iki saatten fazla çakışıyor ise öğrenciler bu derslerden

birini almadan açılan üst dönem dersine kayıt olabilirler.

h) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci

statüsünde açılan derslere kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları ders-

lerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine

tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra,

Üniversiteye kayıt olmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece

kayıt olmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen

ve not belgelerinde yer alan derslerin AKTS kredisinden yararlanabilirler.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslerdeki başarı durumu, Doğuş Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Yaz öğretiminde alınan notlar, ilgili öğrencinin en son kayıtlı olduğu yarıyıl bilgileri

esas alınarak not belgelerine ayrı bir dönem olarak işlenir ve genel not ortalamasına dahil edilir.

(3) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, ilgili

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Yönergesine göre değerlendirilir.
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Ücretler

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi ücrete tabi olup, burs ve indirimlerle ilgili olarak Mü-

tevelli Heyetin belirlediği esaslar uygulanır.

(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin ders saati başına ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir ve duyurulur.

(3) Dersten çekilmelerde ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, maaşlarına ilave olarak ek ders

ücreti verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 24/5/2012 tarihli ve 28302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : 30 Ağustos Zafer Bayramı

GENELGE

2015/6

Son günlerde meydana gelen terör olayları nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören-

lerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul şeklinde icra edilmesi; diğer şenlik, konser,

eğlence ve kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan
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TEBLİĞLER
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2015/38)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eği-

tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında
öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bu-
lunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, ba-

ğımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma
günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına
ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt
ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı
doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Okul Sütü Programı

Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) İl Okul Sütü Komisyonu: Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il

gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı
müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan,
programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürü-
tülen komisyonu,

c) İlçe Okul Sütü Komisyonu: İlçe milli eğitim müdürü başkanlığında temel eğitimden
sorumlu şube müdürü ve temel eğitimde görevli şeften oluşan komisyonu,

ç) Karar: 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
d) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun
olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde (Tebliğ No: 2000/6) tanımlanan 200 ml
ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü,

e) Okul Sütü Komisyonu: Okul müdürü ve müdür yardımcısından oluşan komisyonu,
f) Okul Sütü Modülü: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan; Bakanlık, Milli

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullar ve yükleniciler
tarafından Okul Sütü Programı için kullanılan veri tabanını,

g) Program: Okul Sütü Programını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Programın uygulanacağı okullar, veli izinleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı

tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.
(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer
belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması ge-
reken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenir.

(5) İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okul-
lara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından,
il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapıla-
madığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakan-
lığınca sağlanır.

(7) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı
duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(8) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(9) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda
Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerince yapılır.

(10) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince
sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi
yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir. Bu sonuçlar Okul
Sütü Modülüne yüklenir.

(11) Teknik şartnameye uygun olarak teslim alındığı halde, okulların kayıtlı öğrenci
sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eği-
time geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü
komisyonlarınca alınacak kararla, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak
üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak
suretiyle mahallinde değerlendirilir.

(12) Okul sütü komisyonu, Veli İzin Formlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından be-
lirtilen takvim içinde Okul Sütü Modülü’ne girilmesini sağlar. İl/ilçe okul sütü komisyonları
bilgilerin zamanında ve doğru girilmesinden silsile yolu ile sorumludur.

(13) Okul sütü komisyonu, yüklenici ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sütleri teslim
alır ve teslimattan hemen sonra Okul Sütü Modülüne veri girişini yapar. İl/ilçe okul sütü ko-
misyonları bu konuda gerekli tedbirleri alır. Okul Sütü Modülüne veri girişlerinin takibinden
Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
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(14) 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği
programdan yararlanmak istemeyen özel okullar il okul sütü komisyonunca Okul Sütü Modü-
lünde pasif hale getirilir.

Eğitim ve tanıtım
MADDE 6 – (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda

yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi katkısıyla Bakanlık, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar
ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belir-
tildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenir.

(3) Programa yönelik ve hazırlanmış olan Okul Sütü Modülünün kullanımı ile ilgili
olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin
eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı
Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

(5) Bakanlığın izni olmadan, gerçek veya tüzel kişiliklerce Program ile ilgili eğitim ve
tanıtım materyali yayımı ve dağıtımı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis

edilen ödenekten karşılanır.
(2) İl milli eğitim müdürlükleri, teslimatı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul

sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu,
Bakanlık tarafından belirlenen takvime uygun olarak yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir.
Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık, il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme ic-
malini hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.
Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 8 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığı alır.

(2) Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek
veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur ve haklarında
adli ve/veya idari işlem başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/41) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Ağustos 2015 

CUMA 
Sayı : 29459 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 
2015 YILI İHTİYACI OLAN 20.000 - KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 

NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Van Gölü Feribot Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2015/108712 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. 

Eski Ahlat yolu üzeri No: 50   13200   Tatvan/BİTLİS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 434 827 80 40       Fax: 0 434 827 80 43 
c) Elektronik Posta Adresi : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 20.000- KG. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 
ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 
08/09/2015 Salı günü saat:10:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 
İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00 - TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7833/1-1 —— • —— 
KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ 

KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) 
KESİMİNE AİT ZEYİLNAME 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
1 - Gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tekliflerin hazırlanabilmesi için ek 

süreye ihtiyaç duyulacağı anlaşıldığından 07 Eylül 2015 Saat:  10:30 olan ihale tarihi ve saati 
08 Mart 2016 Saat: 10:30 olarak revize edilmiştir. 

İşbu Zeyilname 1 maddeden ibarettir. 7807/1-1 
————— 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ 
KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) 

KESİMİNE AİT ZEYİLNAME 
1 - Gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tekliflerin hazırlanabilmesi için ek 

süreye ihtiyaç duyulacağı anlaşıldığından 31 Ağustos 2015 Saat: 10:30 olan ihale tarihi ve saati 
01 Mart 2016 Saat: 10:30 olarak revize edilmiştir. 

İşbu Zeyilname 1 maddeden ibarettir. 7808/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 74,00 TL ile en çok 292.272,00 TL arasında değişen; 

03/09/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 8,00 TL, en çok 

29.228,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, kulaklık, dikiş makinası, 

ayakkabı, giyim eşyası, akü, batarya, canlı hayvan ve muhtelif eşyalar vb. 46 grup eşya açık 

artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sok. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 

04/09/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7761/1-1 

—— • —— 
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ OTOMATİK LOKOMOTİF VE VAGON YIKAMA TESİSİNİN 

BAKIMI, TAMİRATI VE TADİLATI YAPILARAK, TESİS ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM 

EDİLMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/110197 

İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

TCDD 7. Bölge Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğündeki Bilgisayar 

Kontrollü Otomatik Lokomotif ve Vagon Yıkama Tesisinin bakımı, tamiratı ve tadilatı yapılarak, 

tesis çalışır şekilde teslim edilmesi hizmet (Teknik Şartnameye göre) alım işi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/09/2015 günü saat 15:30'a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 7716/1-1 
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14 ADET ENTEGRASYON VE AMELİYATHANE AYDINLATMA  

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "14 Adet Entegrasyon ve Ameliyathane Aydınlatma 

Sistemi", 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, 14/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 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. 7804/1-1 
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18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 18 kalem 

Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını 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, malzeme listesinde belirtilmiş olan şartname bedelini 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, 15.09.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın 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. 7803/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 

Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif 

alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 

pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt numarası  : 2015/111096 

1 - İdarenin  

a) Adresi:  : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası:  : 356 275 35 30 - 356 275 35 39 

c) Elektronik posta adresi :  : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 Üretim Kampanyası döneminde 

Meydan Tesislerinde yapılacak olan 26.000 Ton İşletme 

malzemesinin Tahmil-Tahliyesi ile 58.000 Ton atık 

malzemenin Fabrika sahası içinde taşınmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Meydan Tesisleri  

c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası   

b) Tarihi ve saati  : 08/09/2015 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459 

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

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

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

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

belge  

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

kriterler  

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

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

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

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde iş makineleri ile 

gerçekleştirilen Tahmil-Tahliye işi ve her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 7715/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi II etap alanına ait, YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ticaret ve Sanayi Odası Binası 4. Kat IĞDIR 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  

b) Yapılacağı yer : Iğdır 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

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

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2015 Tedaş. B.F. ile) : 2.170.000.-TL 

f) Geçici Teminatı :    151.900.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/09/2015 - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi.  

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

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

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

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

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

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası 

Binası 4. Kat IĞDIR adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. 

No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7790/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Düz Mahalle 

Atatürk Bulvarı üzerinde 131 ada, 27 parsel numarasında kayıtlı 867,93 m2 yüzölçümlü imar 

planında ayrık nizam (Ticari) 6 kat yapılanma hakkı olan arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere 

ihaleye çıkartılmıştır. 

 

Nevi 

Muhammen 

Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi 

İhale 

saati 

131 ada, 27 parsel numarasında 

kayıtlı 867,93 m2  

6.590,000,00 

TL 

197.700,00 

TL 
16/09/2015 14:00 

 

2 - Şartname ve ekleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - 

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

3 - İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok No: 2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

4 - İstekliler, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 15:00’a kadar 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve 

Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır. 

A) Gerçek Kişiler: 

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 

• Nüfus Kayıt Örneği.  

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.  

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 

belgesi.” 

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu 

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

B) Tüzel Kişiler: 

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri.  

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.  

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 
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• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

•Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 

belgesi.” 

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu 

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur. 7663/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Belediyemize Ait, Şahinbey İlçesi K. Kızılhisar Mahallesinde 2 adet, Oğuzeli 

İlçesi, Körkün Mahallesi’nde kayıtlı 1 adet, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 

rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı 

satışı işidir. 

Mahalle Pafta Ada Parsel 

Yüz ölçüm 

m2 

İmar 

Durumu 

Rayiç Bedeli 

m2 

Toplam 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

K. 

Kızılhisar 
17J-1d 467 3 

4.083,23 

m2 

Konut+Ticari 

(E:2.00 Hmax: 

Serbest) 

1.000,00.- 

TL 

4.083.230,00.- 

TL 

122.496,90.- 

TL 

K. 

Kızılhisar 
17J-1c/1d 653 2 

3.392,34 

m2 

Konut+Ticari 

(E:2.00 Hmax: 

Serbest) 

1.000,00.- 

TL 

3.392.340,00.- 

TL 

101.770,20.- 

TL 

Körkün 
O38b-

03c/3b 
555 1 

26.013,67 

m2 

Konut  (E:0.50 

Hmax: 6,50) 
120,00.-TL 

3.121.640,40.- 

TL 

93.649,21.- 

TL 

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince 

kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin 

edebilirler.  

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

% 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi 

T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu 

Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve 

hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.  

40. maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici 

teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. 

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya 

tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. 
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İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerin ihalesi 09 EYLÜL 2015 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı 

ayrı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube 

Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da 

taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve 

telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.  

İÇ ZARF  

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  

a ) Teklif Mektubu,  

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.  

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine 

uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç 

ihaleye girmemiş sayılır.  

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIŞ ZARF  

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf 

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge  

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname  

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) 

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi  

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2015 Yılı) 

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

istenen belgeleri vereceklerdir. 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden 

sonra alınmış) 

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı - soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 7668/1-1 
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METROBÜS HATTINDAKİ İSTASYONLARDA VE TÜNELDE BULUNAN TURNİKE 

KASALARI VE KOLLARININ DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM ALANI OLARAK 

KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği : Metrobüs hattındaki istasyonlarda ve Tünel’de bulunan toplam 474 adet 

turnike kasaları ve kollarının dış yüzeylerinin reklam alanı olarak kiraya 

verilmesi işi. 

b) Teslim Yeri : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı : 474 adet turnike. 

2 - İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale 

İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliğine müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında 

temin edilebilir. 

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 09.09.2015 günü saat: 14:00’e kadar İETT İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği 

Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve 

teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00’den 

itibaren açılacaktır. 

4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 474 Adet Turnike x 150 TL x 60 Ay = 

4.266.000,00 TL+KDV’dir. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması,  

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 127.980,00 TL’lik geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

I) Diğer belgeler:  

a) İstekliler ihale konusu iş ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beş) 

yıllık iş deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış referans mektubunu 

teklifleri ile birlikte İdareye sunmak zorundadır. Referans mektubu getirmeyen isteklilerin 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) İsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00.-TL (BeşmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair (Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z tablosu 

vs.) belgeyi İdareye sunmaları zorunludur. 

c) Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddelerindeki kriterleri 

ortak girişim yapısı içerisindeki bir ya da birden fazla isteklinin karşılaması gereklidir. 

 7762/1-1 

————— 
METROBÜS HATTINDA ÇALIŞAN 100 ADET İETT OTOBÜSÜNÜN DIŞ YÜZEYİNİN 

REKLAM ALANI OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği : Metrobüs hattında çalışan 100 adet İETT otobüsünün dış yüzeyinin 

reklam alanı olarak kiraya verilmesi işi. 

b) Teslim Yeri : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı : 100 adet otobüs 

2 - İhale şartnamesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale 

İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği’ne müracaat edilerek 250,00.-TL bedel karşılığında 

temin edilebilir. 

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 09.09.2015 günü saat: 14:00’e kadar İETT İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği 

Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve 

teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00’den 

itibaren açılacaktır. 

4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 9.000.000,00 TL+KDV’dir. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması,  
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B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,  

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 270.000,00 TL’lik geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

I) Diğer belgeler:  

a) İstekliler ihale konusu iş ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beş) 

yıl süreyle fiilen faaliyet göstermiş olması şarttır. Bunlara dair fiili iş deneyimini gösteren kamu 

kurum ve kuruluşlarından alınmış referans mektubunu da teklifleri ile birlikte İdareye sunmak 

zorundadır. 

b) İsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00.-TL (beşmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair (Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z tablosu 

vs.) belgeyi İdareye sunmaları zorunludur. 

c) Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddelerindeki kriterleri 

ortak girişim yapısı içerisindeki bir ya da birden fazla isteklinin karşılaması gereklidir. 

 7763/1-1 
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MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden: 

Ankara Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış heke ayrılan 103 

(Yüzüç) adet aracın “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, 

Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 4645 sayılı Kanuna bağlı olarak, 

22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. 

maddesi kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

Mübadeleye Kayıt Numarası : 2015/1941 

1 - İdarenin adresi : Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri 06330 

İskitler - Yenimahalle/ANKARA  

Tel No : 0 (312) 303 64 46 

Faks No : 0 (312) 384 08 51 

Elektronik Posta Adresi (Varsa) :  www.ankara.pol.tr’dir. 

2 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

İhale Salonu, Konya Yolu Üzeri İskitler Yenimahalle/ 

ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 15/09/2015 tarihi saat:10:30 

3 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ekonomik Ömrünü tamamlamış değişik Cins ve 

Modeldeki 41 Adet Binek Oto, 35 Adet Kamyonet, 11 

Adet Otobüs, 11 Adet Motosiklet, 4 Adet Minibüs ve 1 

Adet Ambulanstan oluşmaktadır olmak üzere toplam 

103 (Yüz üç) araçtır. Mübadele yapılacak taşıtların 

modeli, markası motor gücü, motor hacim vb. özellikleri 

şartnamenin ekinde yer almaktadır. Şartnameyi Ankara 

İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale 

Salonunda ücretsiz görebilirler. 

4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri: 

- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri; 

a) Son Model Sıfır durumunda 15 adet FİAT DOBLO COMBI EASY 1.6 105 MJET S1 

ESP 519 Modeli  (Çift Kanatlı Arka Kapı Olacak Şekilde) kamyonet tipi araç olacaktır. Araçların 

rengini idare belirleyecektir. 

Donanım Özellikleri: 
 

Siyah Yan Koruma Çıtaları 
Yolcu ve sürücü tarafı sürgülü 
yan kapılar 

Dış sıcaklık sensörü 

Siyah Kapı Kolları Çift kanatlı arka kapı Sigara Kiti 

Tam boy jant Kapağı 
Sırt ayarlı yolcu ve sürücü 
koltuğu 

Ön Eşya tavan rafı 

15” lastik  
Çift parçalı katlanabilir arka 
koltuk 

Bagaj bölümünde 12 V priz 

Elektrik Ön Camlar Kilit torpido gözü Türkçe Yol Bilgisayarı 
Uzaktan Kumandalı 
Merkezi Kilit 

Elektrikli Ayarlı ve buğu 
çözülücü dış dikiz aynaları  

Follow me home refakatçi 
aydınlatma sistemi 

Hidrolik Direksiyon ve 
Yükseklik ve derinlik ayarlı 
direksiyon 

Manuel Klima Fiat Code (İmmobilizer) 

Radyo MP3, USB/AUX ve 
Bluetooth 

Perde tipi baraj örtüsü ABS ve EBD, ESP 

Sürücü ön Hava Yastığı 
Arka Koltukta üç adet 
alçaltılabilir baş dayanağı 

Tam boy sac stepne 
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b) Kesonlu Büro Masası 140*80*75 (50 adet) 

MASA TABLALARI - Tüm Masa Tablaları E1 kalite en az 29 mm yonga levha üzeri 

melamin kaplama olacaktır. Masa tablalarının üst yüzeyi de 1. kalite HPL akçaağaç görünümlü 

melamin PVA esaslı melamin yapıştırma tutkalı ile 60-80cm arası sıcaklık ve basınç altında 

preslenecektir. Melamin kalınlığı minimum 30mm olacaktır. tabla altta 0.50 mm kalınlıkta ve gri 

renkte ve aynı teknik ile astar kaplama olacaktır. tabla kenarı 2 mm kalınlıkla ve masa tablası için 

seçilecek kaplama renginde 1. sınıf ABS kenar bandından, HOTMELT yani sıcak tutkal 

kullanılarak ve 210 derece sıcaklıkta basınç uygulanarak makinede çekilecektir. Makinelerde 

Açılmış olan bağlantı delikleri olmalı ve bu deliklere metal dübeller takılarak metal elemanların 

montajı yapılmalıdır. Masa Tablaları Metal Ayaklar ile taşınacaktır. Masa Tablaları bitmiş üst 

yüzeylere yerden 75 cm yükseklikte olacaktır. MASA AYAKLARI - Üst tablayı taşıyan ve kablo 

kanalına bağlı olan ayaklarda, formuna uygun olarak büyüklen ve kullanılan parçalar 1-5mm 

arasında bir kalınlığa sahip olacak ve A1 kalite DKP sac kullanılacaktır. Masa ayaklarının zemine 

uyum sağlayabilmesi ve zemin kaplamasına zarar vermemesi için ayarlanabilir pabuçlar 

bulunmalıdır. Metal Parçalar kaynakla birleştirildikten sonra temizlenip fosfatlanarak paslanmaya 

karşı korunacaktır. İmalatta gerekli kaynak süreçleri TS 5616 EN 440/DIN 8559-AWS 5 (Kaynak 

Sarf Malzemeleri), EN 287-1 (Kaynakçı Belgeleri) standartlarına uygun olacaktır. Metal parçalar 

epoxy polyester veya polyester (Parçanın özelliğine göre) toz boya ile elektro statik boyama 

tekniği kullanılarak boyanmalıdır. KESON ise masanın altına sığacak şekilde aynı renk ve imalat 

özelliklerine sahip, kilitli üç çekmeceli ve tekerlekli olarak yapılacaktır. 

c) Kesonlu Büro Masası 120*70*75 (50 adet) 

MASA TABLALARI - Tüm Masa Tablaları E1 kalite enaz 29 mm yonga levha üzeri 

melamin kaplama olacaktır. Masa tablalarının üst yüzeyi de 1. kalite HPL akçaağaç görünümlü 

melamin PVA esasli melamin yapıştırma tutkalı ile 60-80 cm arası sıcaklık ve basınç altında 

preslenecektir. melamin kalınlığı minimum 30mm olacaktır. tabla altta 0.50 mm kalınlıkta ve gri 

renkte ve aynı teknik ile astar kaplama olacaktır. tabla kenarı 2 mm kalınlıkla ve masa tablası için 

seçilecek kaplama renginde 1. sınıf ABS kenar bandından, HOTMELT yani sıcak tutkal 

kullanılarak ve 210 derece sıcaklıkta basınç uygulanarak makinede çekilecektir. Makinelerde 

Açılmış olan bağlantı delikleri olmalı ve bu deliklere metal dübeller takılarak metal elemanların 

montajı yapılmalıdır. Masa Tablaları Metal Ayaklar ile taşınacaktır. Masa Tablaları bitmiş üst 

yüzeylere yerden 75 cm yükseklikte olacaktır. MASA AYAKLARI - Üst tablayı taşıyan ve kablo 

kanalına bağlı olan ayaklarda, formuna uygun olarak büyüklen ve kullanılan parçalar 1-5 mm 

arasında bir kalınlığa sahip olacak ve A1 kalite DKP sac kullanılacaktır. Masa ayaklarının zemine 

uyum sağlayabilmesi ve zemin kaplamasına zarar vermemesi için ayarlanabilir pabuçlar 

bulunmalıdır. Metal Parçalar kaynakla birleştirildikten sonra temizlenip fosfatlanarak paslanmaya 
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karşı korunacaktır. İmalatta gerekli kaynak süreçleri TS 5616 EN 440/DIN 8559-AWS 5 (Kaynak 

Sarf Malzemeleri), EN 287-1 (Kaynakçı Belgeleri) standartlarına uygun olacaktır. Metal parçalar 

epoxy polyester veya polyester (Parçanın özelliğine göre) toz boya ile elektro statik boyama 

tekniği kullanılarak boyanmalıdır. KESON ise masanın altına sığacak şekilde aynı renk ve imalat 

özelliklerine sahip, kilitli üç çekmeceli ve tekerlekli olarak yapılacaktır. 

d) Memur Çalışma Koltuğu (16 adet) 

Oturum ve sırt yüzeyi en 45 kg m3 yoğunluğunda dökme süngerden oluşmaktadır. 

kolçaklar metal iskelet üzeri olup poliüretan kaplıdır. Sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen yaylı 

mekanizmadır. Amortisör ayak ve mekanizmaya konik geçmeli 360 derece döner, aşağı ve yukarı 

hareket eder gazlı amortisörden oluşmaktadır. beşli yıldız ayak 38*1.2 mm şekillendirilmiş 

borudan imal edilmiş olup krom ile kaplıdır. mekanizma aşağı yukarı hareket edebilen öne arkaya 

salıncaklı ve istenilen yerde sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen tansiyon yaylı mekanizmadan 

oluşmaktadır. Yıldız ayak beş adet doksan derece kendi ekseninde dönebilen tekerleklere sahiptir. 

Renk idare tarafından belirlenecektir.  

5 - Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri 

41 Adet Binek Oto, 35 Adet Kamyonet, 11 Adet Otobüs, 11 Adet Motosiklet, 4 Adet 

Minibüs ve 1 Adet Ambulanstan oluşmaktadır. 

6 - Tahmin edilen bedel 

Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 686.275,00.TL (Altıyüzseksenaltıbin 

ikiyüzyetmişbeşTürkLirası) , alınacak malın tahmini bedeli 686.457,94.-TL (Altıyüzseksenaltıbin 

dörtyüzelliyedibinTLdoksandörtKRŞ) olarak belirlenmiştir. 

7 - Geçici teminat 

Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat 

mektuplarında geçerlilik tarihi 14/12/2015 olacaktır.  

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Masası adresine elden teslim edilecek ve zarfların 

alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu 

önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 

8 - Taşınır malların yerinde görülmesi 

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında arasın da 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, 

Bağdat Caddesi No: 120 Ostim/ANKARA adresinde görülebilir. 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları 
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Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici 

Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüklerine 

yatırıldığını gösteren makbuzları, 

c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir 

belgeyi, 

d) 1 - Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (nüfus 

cüzdanı, ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir. 

2 - Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır. 

e) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna 

Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)  

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

sunmaları zorunludur. 

10 - Mübadele dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Yüzelli Türk 

Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, 

yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale 

Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.  

11 - Sözleşmesinin imzalanması  

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara 

uyulur: 

11.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili 

mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellâliye, (noter) ve sair giderleri 

ve şartname ve sözleşmede geçen tüm masrafları yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi 

imzalamak zorundadır.  

11.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 

11.3. Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine 

getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 

12 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez. 

14 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7685/1-1 
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KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN 

KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE BOŞALTILMASI 

İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE 

YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

S.No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası tüvenan 

kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve siloların 

işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş bantında tavuklama 

yöntemi ile kömür ayıklama işi. 

TL/Ton 
350.000 

(±% 20) 

2 
Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları nakli 

ve yayılması 
TL/Ton 

27.500 

(±% 20) 

3 
Kozlu lavvarı ile Kirazlıtepe mevkiine katı atık (şist) nakli ve 

yayılması. 
TL/Ton 

200.000 

(±% 20) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi : 02.01.2016 tarihinde başlayacak olup 31.12.2016 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.09.2015 Pazartesi - saat: 15:00 

c) Dosya no : 1513816 

d) İhale kayıt no : 2015/108995 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

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

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

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

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

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir. 

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

8.2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

açıktır. 

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

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

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

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

11 - Teklifler en geç 21.09.2015 Pazartesi Günü - saat: 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
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16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 7756/1-1 

————— 
KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 

LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN ÇAYDAMAR KÖMÜR 

SATIŞ DEPOSU VEYA ZONGULDAK LİMAN SAHASINA NAKLİ VE VASITALARA 

YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 

  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

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

S.No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 

Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii/ 

Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, 

nakliye araçlarına yüklenmesi. 

TL/Ton 
12.500 

ton 

2 
Kozlu Müessesesi Lavvar alanında paketli kömürlerin 

istiflenmesi, nakliye araçlarına (kamyon, tır, vagon) yüklenmesi  
TL/Ton 

10.000 

ton 

3 

Kozlu Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii/ 

Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, 

nakliye araçlarına yüklenmesi. 

TL/Ton 
2.500 

ton 

İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2016 tarihinde başlayacak olup 31.12.2016 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.09.2015-Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya no : 1513818 

d) İhale kayıt no : 2015/109210 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

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

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

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

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

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

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 28.09.2015-Pazartesi Günü-saat: 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 



28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 7757/1-1 

————— 
KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, 

MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN DAHİLİNDE 

MALZEME NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı Ortalama mesafe 

Malzeme Nakli TL/(kmxTon) 8.775 Ton 38 Km 

d) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2016 tarihinde başlayacak olup 31.12.2016 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.09.2015 Pazartesi - saat: 15:00 

c) Dosya no : 1513817 

d) İhale kayıt no : 2015/109107 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütne) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

5.1.1. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

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

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

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

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü malzeme nakli işidir. 

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

7.2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

7.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

açıktır. 

9 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

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

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

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

10 - Teklifler en geç 21.09.2015 Pazartesi Günü - saat: 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 
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15.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 7758/1-1 

————— 
KURUMUMUZ ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES/ZONGULDAK LİMANI STOK 

SAHASI ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 

  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

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

S. No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 Armutçuk Müessesesinden ÇATES’e kömür nakli  TL/Ton 25.000 ton 

İşin Başlama ve bitiş tarihi : 02.01.2016 tarihinde başlayacak olup 31.12.2016 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.09.2015 - Pazartesi saat: 15:00 

c) Dosya no : 1513815 

d) İhale kayıt no : 2015/109191 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

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

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

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

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

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

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 28.09.2015-Pazartesi Günü-saat: 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 7759/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi 

Tevsii alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil noksan kalan 

altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : OSB Ankara Asfaltı 4. Km. Gerede/BOLU 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi Tevsii alanına 

ait yol, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından 

müteşekkil noksan kalan altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Gerede/BOLU 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/07/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 5.537.000.-TL  

f) Geçici Teminatı :   387.590.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 10/09/2015 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü 

saat: 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının OSB Ankara Asfaltı 

4. Km. Gerede/BOLU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7670/2-2 
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İHALEYE DAVET 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih: 

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

İhale Referansı : DB.KAB.10 

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz 

gelirinin bir kısmı 154 kV Küçükbakkalköy GIS TM-Kadıköy GIS TM Yeraltı XLPE Güç Kablo 

Bağlantısı işi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süper vizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

A. Güven BİLGEN - Müdür 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Tel. : +90 312 203 85 06  

Faks : +90 312 203 82 88 

Elektronik Posta : guven.bilgen@teias.gov.tr  

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

başvuru yapılarak alınabilir. 

Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı : Vakıfbank Kızılay Şubesi,      No : 00158048000941781 

   IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL Hesabı : Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948 

   IBAN No : TR880001500158007281639948 

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın 

Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

İşlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 21.10.2015 tarihinde 14:00’e (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda 

belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da 

muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 21.10.2015 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 7681/1/2-2 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY: 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.10 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is 

intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the 

contract for 154 kV Küçükbakkalköy GIS S/S-Kadıköy GIS S/S Underground XLPE Power 

Cable Connection (DB.KAB.10). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

TRADE DEPARTMENT,  

A. Güven BİLGEN - Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Room 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06     

Fax : +90 312 203 82 88 

Electronic mail address : guven.bilgen@teias.gov.tr   

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch,  No :  00158048000941781    

 IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,           No : 00158007281639948  

 IBAN No : TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 21 October 2015 and must be accompanied by a security of  300.000,- Euros equivalent 

(threehundred thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 21 October 2015 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 7681/2/2-2 
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İHALEYE DAVET 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih:  

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

İhale Referansı : DB.ATT.19 

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 

83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380 kV 

Hadımköy OSB Gaz İzoleli Trafo Merkezi (GIS) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için 

kullanılması planlanmıştır.  

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki 

gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve 380 kV Hadımköy OSB GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

A. Güven BİLGEN - Müdür 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Tel. : +90 312 203 85 06    

Faks : +90 312 203 82 88 

Elektronik Posta : guven.bilgen@teias.gov.tr 

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

başvuru yapılarak alınabilir. 

Banka İsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı : Vakıfbank Kızılay Şubesi,      No : 00158048000941781 

   IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL Hesabı : Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948 

   IBAN No : TR880001500158007281639948 

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın 

Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

İşlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 20 Ekim 2015 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beşyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 20 Ekim 2015 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12, Giriş Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  7682/1/2-2 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY: 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.ATT.19 

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has 

received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in 

various currencies towards the cost of Energy Community of South East Europe (IBRD 83710-

TR) Project. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible 

payments under the contract for 380 kV Hadımköy OSB Gas Insulated Substation (GIS).  

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now 

invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: 

Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage 

at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

380 kV Hadımköy OSB GIS Substation. International competitive bidding will be conducted in 

accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

TRADE DEPARTMENT,  

A. Güven BİLGEN – Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Room 15031 

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06 

Fax : +90 312 203 82 88 

Electronic mail address : guven.bilgen@teias.gov.tr   

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781 

   IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,          No : 00158007281639948  

   IBAN No : TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 20 October 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent 

(fivehundredthousand Euros)  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 20 October 2015 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 7682/2/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çorum Organize Sanayi Bölgesine ait 

altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. Çorum 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Organize Sanayi Bölgesi (II. Tevsii) alanına ait 

yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ÇORUM 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 23.788.000.-TL 

f) Geçici Teminatı :   1.665.160.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/09/2015 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet 

İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik 

personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9 - 11 ton 

statik, 18 - 22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat: 10.00’a 

kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Yeni  Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151.  Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çorum - Ankara 

Karayolu 12. Km. Çorum adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7669/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 
Müftüler Turizm Otelcilik Taşımacılık İnşaat A.Ş. ve Alabaş İnşaat Peyzaj Turizm 

Taşımacılık Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Vergi Numaraları 
25.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yasaklılık Formunda sehven yanlış yazılmış olup; 
söz konusu firmalara ait vergi numaraları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
FİRMA ADI VERGİ NO 

Müftüler Turizm Otelcilik Taşımacılık İnşaat A.Ş. 6260373250 

Alabaş İnşaat Peyzaj Turizm Taşımacılık Temizlik İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

0470754409 

 7791/1-1 
—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.08.2015 tarihli toplantısında, İzmir ili nüfusuna 
kayıtlı 22.07.1987 doğumlu Adnan oğlu Oğuz AKDAŞ'ın İngiltere'deki "Kingston University"den 

aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.09.2013 tarihli kararına 
istinaden düzenlenen 88129 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik 
Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek 
kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 7713/1-1 
—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı kanun ile ‘Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Alanı 
Öğretim 
Üyesi 

Kadro 
Adedi 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 

İlişkiler 

Siyaset Bilimi ve 
Orta Doğu 
Çalışmaları 

Profesör 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Tarih Yakın Çağ Tarihi Profesör 1 

 
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ve başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
TEL: 444 40 34/9282 - FAKS: 0216 474 53 53  
e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr 7806/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
Sehven 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar başlığı 

altında 105'inci sayfasında yayımlanan "Donan Mağazacılık Tekstil İmalat Taşımacılık San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ve Donan Bilişim Elektronik Tekstil Sağlık Hiz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin 1 yıl 
süre ile tüm ihalelerden yasaklanması şeklindeki yasaklama ilanı; 

“Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen 04.03.2015 tarih ve 2015/124 esas, 
2015/390 karar sayılı ve 03.06.2015 tarih ve 2015/1429 esas, 2015/1183 karar sayılı kararların 
uygulanması amacıyla İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu tarafından alınan yasaklanma kararı 
yerine “Bakan Oluru” ile adı geçen şirketlerin 26.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması” şeklinde düzeltilmiştir. 

 7854/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Psikoloji 

Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Uzmanlığını çift ve aile 

terapileri konusunda yapmış 

olan, bu alanda yüksek 

lisans dersleri verme ve 

yüksek lisans tezi yönetme 

deneyimi bulunan bir 

yardımcı doçent istihdam 

edilecektir. Kalitatif araştırma 

yöntemlerinde yetkinlik 

tercih sebebidir. 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Tarih 

Yrd. 

Doç.Dr. 
2 

Beşeri ve Sosyal Bilimle-

rinden birinde doktora 

derecesine sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji 
Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Yardımcı doçent, nöroloji 

alanında uzmanlığını tamam-

lamış olmak 

Mimarlık Mimarlık Prof.Dr. 1 

Mimarlık lisans öğrenimi 

görmüş ve Mimari tasarım 

teknolojileri ve kuramı 

alanında uzmanlaşmış olmak. 

Mimarlık İç Mimarlık 
Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Mimarlık alanında Lisans 

derecesini tamamlamış ve 

Mimari Tasarım veya 

Mimarlık tarihi alanında 

Doktora yapmış olması 

gerekmektedir. 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 7779/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Kamuran ENSARİOĞLU tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 2014/1315-

K.2015/729 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli 

ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Kamuran ENSARİOĞLU (Oda Sicil No: 61946) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.08.2015 tarih ve 23076 sayılı Olur ile iptal 

edilmiştir. 7764/1/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (B Blok) üzerindeki 594881 

YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2015 tarih ve 

2015/1475-K.2015/817 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977; 

Oda Sicil No: 3659) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.08.2015 tarih ve 

23232 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7764/2/1-1 

————— 
İzmir İli, Buca İlçesi, 7233 ada, 1 parsel üzerindeki 734608 YİBF nolu inşaatın denetimini 

üstlenen 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar Lütfiye KESER tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 24.07.2015 tarihli ve E. 2015/1460 sayılı kararı ile dava 

konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Lütfiye KESER (Denetçi No: 8014, 

Oda Sicil No: 14050) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık 

Makamından alınan 20.08.2015 tarih ve 23230 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7764/3/1-1 

————— 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim 

Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 

29.04.2015 tarih ve E.2014/1734-K.2015/708 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öz Kırklareli Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.08.2015 tarih ve 23259 

sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7764/4/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.08.2015    Karar No: 6881 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : Kızkulesi Sokak No: 40   06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 27.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.508 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Edirne 

• PAFTA NUMARASI : AR/HND/F17-b1 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 7774/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.08.2015     Karar No: 6879 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

TEBLİGATADRESİ : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sokak No: 3 

Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA  

• MÜRACAAT TARİHİ : 17.09.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.066 Hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Konya, Niğde 

• PAFTA NUMARASI : AR/ERA/K/M32-A 

KARAR: 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 7773/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.08.2015     Karar No: 6878 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve  

TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sokak No: 3 

Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 24.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.350 Hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Adana, Osmaniye 

• PAFTA NUMARASI : AR/ERA/K/M35-C 

KARAR: 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 

% 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl 

süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 7772/1-1 

—— • —— 
Özyeğin Üniversitesinden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.  

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 

anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 

belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez.  

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent Yrd. Doç. Açıklama 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 1   

Gelişim Psikoloji alanında 

doçentliğini almış olmak ve Olumlu 

Sosyal Gelişim alanında çalışmalar 

yapmış  olmak 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

  1  

Etik, İş Etiği, Dil Felsefesi 

konularında Doçentliğini almış 

olmak. 

 7778/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Eshab-ı Kehf Eğitim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Hüsnü KARABULUT, Aşır AYDOĞDU, Ali KURT, Safiye 

KARABULUT, Metin YÜCE, Selcen KURT, Hacer İNCEOĞLU 

VAKFIN İKAMETGÂHI: MERSİN 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Tarsus 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli ve E: 2014/578, K: 2015/299 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eshab-ı Kehf’in tarihsel, kültürel ve sosyal önemini göz önünde 

bulundurarak her yönden gelişimini sağlamak, ziyarete gelen insanların sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılamak ve yardım etmek vakfımızın ana gayesidir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Mersin İli, Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 221 Ada, 3 Parsel 

sayılı taşınmazın 1310/2400 hisse 272.92 metre kare taşınmaz. 250.00 TL. (ikiyüzellitürklirası) 

YÖNETİM KURULU: Hüsnü KARABULUT, Aşır AYDOĞDU, Ali KURT, Metin YÜCE 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları hazineye devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7999/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) 

VAKFEDENLER: CFS Eğitim ve Kültür Hizmetleri Anonim Şirketi, Nezahat Berna 

YILMAZ, Ceren YILMAZ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/07/2015 tarihinde kesinleşen 12/06/2015 

tarihli ve E. 2015/171, K. 2015/119 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, 

gelişimine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine 

getirilmesine katkıda bulunmak ve bu maçla yeni kaynaklar sağlamak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.-(yetmişbin) TL nakit.  

YÖNETİM KURULU: Nezahat Berna YILMAZ, Ceren YILMAZ, Berrin DOĞAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet 

tarafından belirlenecek aynı veya benzer amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde 

gayesi en yakın vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7998/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM 

ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SONUÇLARI 

Yarışmanın kolokyumu 03 Ekim 2015 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde 

yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler Adnan Saygun Sanat Merkezi Alt Sergi Salonunda 

03 Ekim 2015 tarihinden itibaren 15 gün boyunca sergilenecektir. Sergi ücretsiz ve herkese açık 

olacaktır. 

 

EŞDEĞER ÖDÜL 

EKİP NURHAK İNAN KARAÇAY - PEYZAJ MİMARI (EKİP BAŞI) 

  

İLKER ERTUĞRUL - Y.MİMAR 

  

AMBER EROYAN 

  DANIŞMANLAR NURTEN DOĞAN ERTUĞRUL - Y.ÇEVRE MÜHENDİSİ 

   YARDIMCILAR ZEYNEP OBA - Y.MİMAR 

 

EŞDEĞER ÖDÜL 

EKİP İBRAHİM ALP - ŞEHİR PLANCISI (EKİP BAŞI) 

  

JÜLİDE ALP - ŞEHİR PLANCISI 

  

OKNUR ÇALIŞKAN - MİMAR 

  DANIŞMANLAR MEHMET ZEYAT HATTAPOĞLU - PEYZAJ MİMARI 

    

EŞDEĞER ÖDÜL 

EKİP H. BÜŞRA AL - Y.MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

BERRİN ÖZDEMİR - MİMAR 

  

İLKER İĞDELİ - Y.MİMAR 

  DANIŞMANLAR ADEM ALTINTAŞ -ŞEHİR PLANCISI 

  

SENA İKİZ - PEYZAJ MİMARI 

        YARDIMCILAR OZAN ÇELİK - ÖĞRENCİ 

  

BİHTER ÖZTÜRK - MİMAR 
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EŞDEĞER ÖDÜL  

YARDIMCILAR TOLGAHAN AKBULUT - ŞEHİR PLANCISI 

  

ÇAĞLA ÖZARDALI - MİMAR 

  

SALİH ÖZKAN DURSUN - MİMAR 

  

ÖZGE TAŞAR - ÖĞRENCİ 

  

AYKUT İĞDELİ - ÖĞRENCİ 

  

ELİF GÖZLÜGÖL - MİMAR 

  

SİNE YEŞİLKAYA - MİMAR 

 

EŞDEĞER ÖDÜL 

EKİP SÜLEYMAN AKKAŞ - MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ - MİMAR 

   

  DANIŞMANLAR GÜLSEV KAPUCU - PEYZAJ MİMARI 

  

NEVZAT UTKAN ILICALI - ŞEHİR PLANCISI 

        YARDIMCILAR CİHAT ÖMER AKGÜN - MİMAR 

  

BAHAR TAŞÇI - ÖĞRENCİ 

  

YASİN GÜL - ÖĞRENCİ 

  

ÖZLEM REİS - ÖĞRENCİ 

 

EŞDEĞER ÖDÜL 

EKİP SEÇKİN KUTUCU - Y.MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

EBRU YILMAZ - Y.MİMAR 

  

YONCA KUTUCU - MİMAR 

  DANIŞMANLAR UĞUR BOZKURT - Y.ŞEHİR PLANCISI 

  

ELVİN SÖNMEZ GÜLER - PEYZAJ MİMARI 

  

İLKER KAHRAMAN - Y.MİMAR 

        YARDIMCILAR BEYZA NUR BEYDİLLİ - MİMAR 

  

ESRA CEVİZCİ - MİMAR 

  

CAN HOŞ - ÖĞRENCİ 
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EŞDEĞER ÖDÜL  

YARDIMCILAR  

  

OĞUZHAN ZEYTİNOĞLU - MİMAR 

  

ENGİN TAYFUN BAKIŞ - ÖĞRENCİ 

  

ERIC OGWAL - ÖĞRENCİ 

  

ORHAN ASAN - ÖĞRENCİ 

MANSİYON 

EKİP TARIK YAŞAR - PEYZAJ MİMARI (EKİP BAŞI) 

  

TUĞYAN KEPKEP - PEYZAJ MİMARI 

  

TUNAY KANTÜRER - MİMAR 

  DANIŞMANLAR İBRAHİM CİHAN KONDUMER 

   YARDIMCILAR ALİCAN KARALAR - ÖĞRENCİ 

  

LİZGE OTURAN - ÖĞRENCİ 

  

ZEYNEP GÜNÖZ - ÖĞRENCİ 

  

SUAT BATUHAN ESİRGEN - ÖĞRENCİ 

 

MANSİYON 

EKİP SACİT ARDA KARAATLI - MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

LEBRİZ ATAN - MİMAR 

   

  DANIŞMANLAR ELİF DEMİROĞLU - ŞEHİR PLANCISI 

  

SÜVEYDA BAYRAKTAR ATAGÜR - PEYZAJ MİMARI 

         

MANSİYON 

EKİP AHMET ÜNVEREN - Y.MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

AHMET ONKAŞ - MİMAR 

  

CAN GÖRGÜN - MİMAR 

  DANIŞMANLAR AHMET ONUR ALTUN - ŞEHİR PLANCISI 

  

SEMA BOYOĞLU - PEYZAJ MİMARI 
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MANSİYON 

EKİP METİN KILIÇ- MİMAR (EKİP BAŞI) 

  

DÜRRİN SÜER KILIÇ - MİMAR 

  

DENİZ GÜNER - DR.MİMAR 

  

FULYA SELÇUK - MİMAR 

  

ALİ CAN HELVACIOĞLU - MİMAR 

  

İREM İNCE - ŞEHİR PLANCISI 

  

İPEK KAŞTAŞ UZUN - PEYZAJ MİMARI 

MANSİYON 

      YARDIMCILAR BİNNAZ UYGUR - ÖĞRENCİ 

  

ZEYNEP SOYSAL - ÖĞRENCİ 

  

ALİ YONTUCU - ÖĞRENCİ 

  

ENİSE HATİPOĞLU - ÖĞRENCİ 

  

MERVE KARTAL - ÖĞRENCİ 

  

GÖKÇE ÇELİKBİLEK - ÖĞRENCİ 

  

DİCLEHAN BEKİR - ÖĞRENCİ 

 

MANSİYON 

EKİP AYHAN USTA - Y.MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ) 

  

GÜLAY USTA - Y.MİMAR  

  

ALİ KEMAL ŞEREMET - MİMAR 

        DANIŞMANLAR  ENGİN AKTAŞ - PEYZAJ MİMARI 

  

ADEM ALTINTAŞ - ŞEHİR PLANCISI 

        YARDIMCILAR AHMET TÜREL - MİMAR 

  

İBRAHİM YILMAZ - MİMAR 

  

GÖKSU ÖZALP - ÖĞRENCİ 

  

BEKİR TOPALOĞLU - ÖĞRENCİ 

  

MELİH KAMOĞLU - ÖĞRENCİ 

  

AYŞEGÜL KEN - ÖĞRENCİ 

  

MERVE CAYMAZ - ÖĞRENCİ 

  

ÖZGE ÖZÖKÇE - ÖĞRENCİ 

 7850/1-1 
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Türkiye Kayak Federasyonundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI 

Spor Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Türkiye Kayak Federasyonu 

Adı Türkiye Kayak Federasyonu İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Türkocağı Cad. Nasuh Akar Mah. 

1398. Sokak No: 4/9-10 
Tel-Faks 

Tel: 0 312 285 11 38 

Fax: 0 312 285 11 32 

Posta Kodu 06520 E-Mail www.tkf.org 

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

Adı/Unvanı 

Karbeyaz Spor Etkinlikleri Spor 

Malzemeleri Turizm Tekstil San. Tic. 

Ltd. Şti. 

İlker CUMBUL 

Adresi 
Çekirge Cad. İntam 101 İş Merkezi K: 3 

No: 311-314 Osmangazi/BURSA 
 

T.C. Kimlik No.  27361395668 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çekirge Vd. 2160207914  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. No: 50764 - BTSO 59572  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7834/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/3702 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TÜRKİYE ŞEKER 

FABRİKALARI A.Ş. ANKARA 

MAKİNA FABRİKASI 

İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi Ayaş Yolu Üzeri 18.Km Tel-Faks 0.312 293.44.00-243.14.47 

Posta Kodu 06930 E-Mail ankaramakina@turkseker.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Prodem Teknik Malzeme 

Mühendislik Taahhüt Endüstriyel 

Ürünler Pazarlama Sanayi ve 

Ticaret Ltd.Şti  

Ercan BAL 

Adresi 

Barbaros Mah. Ahlat Sok Varyap 

Meridian Sitesi D 1 Blok No: 1 

Daire:53   Ataşehir/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.  43681229230 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7330292199  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 545978  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7802/1-1 

mailto:ankaramakina@turkseker.gov.tr


28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7851/1/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 2015 – Sayı : 29459 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI
— Hükümlü Ömer DEMİRKİRİŞCİ’nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2015/53)

ATAMA KARARLARI
2015/8044 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine; Aday Tespit

Kurulunca Seçilenler Arasından Belirlenen ve Ekli (1) Sayılı Listede Adları ve
Görevleri Belirtilen Altı Kişinin Atanması ve Aynı Listede Adları ve Görevleri
Belirtilen Altı Kişi ile İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Arasından Belirlenen
ve Ekli (2) Sayılı Listede Adları ve Görevleri Belirtilen Dört Kişinin
Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2015/8069 Şeker Kurulu Üyeliğine Taner TAŞPINAR’ın Atanması Hakkında Karar
— Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda,

Tarım ve Hayvancılık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

YÖNETMELİKLER
— Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
— Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği
— Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
— Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelik
— Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik

Mücadele Yönetmeliği
— Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

GENELGE
— 30 Ağustos Zafer Bayramı ile İlgili 2015/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37)
— Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38)

NOT: 27/8/2015 tarihli ve 29458 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yüksek Seçim
Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


