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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından

yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet alımı-satımı, onarım ve
bakımı, taşıma, proje, etüt, kiralama, yapım işlerinin en uygun fiyat ve şartlarda, en uygun za-
manda serbest piyasa ve rekabet koşulları da gözetilerek temin edilmesine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve birimlerinin

ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapıl-
ması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
ek 153 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve

haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alım ve satımını,
b) Başkan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
c) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per-

sonel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere
ücret karşılığında yaptırılan toplantı, organizasyon, bilişim alt yapı malzemesi, analiz, kiralama,
anket, araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmeti,
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ç) İdare: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari
birimleri,

d) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetkisi ve sorumluluğuna sahip kişi
veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

e) İhale: Bu Yönetmelikteki hükümlere göre işin, istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

f) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya
verilmesini,

g) Komisyon: 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için ilgili mevzuata göre kuru-
lacak komisyonları,

ğ) Mütevelli Heyeti: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
ı) Sözleşme: İdare ile yüklenici (müteahhit) veya başka gerçek ve tüzel kişiler arasında

yapılan yazılı anlaşmayı,
i) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
j) Taşıma: Menkullerin yerlerinin değiştirilmesi işlerini,
k) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
l) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
m) Yaklaşık maliyet: İhale konusu işlerin piyasa araştırması yapılarak önceden tahmin

edilen bedelini, yapım işlerinde keşif bedelini,
n) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve mon-

taj işlerini,
o) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale edildiği gerçek kişi, adi

ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişi, müteahhidi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonu, İlkeler,

Satın Alma Talep Süreci ve Mali Limitler

Satın Alma ve İhale Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonu
MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili usuller ve organlar şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, satın alma kararlarını onama ve iptal yetkisi

ita amiri sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve süre ile Rektöre
devredebilir,

b) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Her bütçe yılı başında Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Komisyon, biri idari ve mali işlerden sorumlu birim amiri veya personeli, olmak üzere
Rektör tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını da üyeler
arasından Rektör belirler, işin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın
alma olurunda belirtilmek kaydıyla Üniversite içinden veya dışından bir veya daha fazla sayıda
temsilci komisyon üyelerine ilave edilebilir. Komisyona, alımla ilgili teknik konularda yardımcı
olmak üzere en az 1 uzman üye dahil edilir. Bunun dışında Rektörlükçe uygun görülmesi ha-
linde satın alma komisyonu kararına destek olmak üzere en az üç kişilik bir teknik komisyon
da kurulabilir ve/veya yazılı görüş istenebilir,

c) Muayene ve Kabul Komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin ge-
çici ve kesin kabullerini yapmak üzere, en az birisi ihtiyaç talebi yapan birimden olmak kay-
dıyla Rektör tarafından atanacak üç kişiden oluşur.

Satın alma ve muayene kabul ilkeleri
MADDE 6 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:
a) Mal ve hizmet alımı, mümkün olan en uygun şartlarla ilk elden yapılmalıdır.
b) Mal ve hizmet alımlarında sadece en uygun fiyat değil, istenilen kaliteyi verme ye-

teneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim, bakım ve satış sonrası hiz-
met, garanti koşulları gibi şartları taşıyan en uygun teklif tercih edilir.

c) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim ve araştırma
hizmetlerinin aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması amacıyla İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı gerekli tedbirleri alır.
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ç) Alımlarla ilgili işler bir elde toplanarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yetki
ve sorumluluğunda yürütülür. Birimler acil olaylar dışında firmalarla doğrudan mal ve hizmet
alımları konusunda ilişkide bulunamaz. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale
edilmediğinde maddi, manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek teknik veya doğal
afetlerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar acil olay olarak kabul edilir. Acil alımlar olarak
belirlenen durumlarda gerekli mal ve hizmet alımı, birim yöneticisi tarafından şifahen veya
yazılı olarak olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle Genel Sekreterin bilgilendirilmesi ve onay
alınmasını müteakip İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından en kısa sürede gerçekleş-
tirilir, işe ait fatura üniversiteye ulaştırıldığında, birim yöneticisi ve Genel Sekreterin imzası
ile Rektörün onayı alınır ve İdari ve Mali İşler Başkanlığı ödeme işlemini başlatır.

d) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün
kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı
bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.

e) Alımların toplu şekilde yapılması esastır.
f) Gayrimenkul alımı, satımı ile kiralama ve kiraya verme işlemleri Mütevelli Heyeti

kararı ile yapılır.
g) Ödeneği olmayan kalemden harcama yapılamaz.
(2) Muayene kabul ilkeleri şunlardır:
a) Satın alınan mal yüklenici tarafından Üniversiteye teslim edildikten sonra muayene

ve kabul işlemleri yapılır.
b) Şartnamede hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren işler,

muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, İdari ve
Teknik Şartnamede belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili
komisyon tarafından belirli aşamalarda veya aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.

c) İdari veya Teknik Şartnamede belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir.
ç) Muayene ve Kabul Komisyonu, muayene ve kabul işlemleri sırasında, yüklenici ya

da vekiline usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bu-
lunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alır.

d) Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu
olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Muayene
ve Kabul Komisyonu bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurulabilir,

e) Muayene ve kabulün Üniversite tarafından yapılması esastır. Ancak, işin özelliğinin
gerektirdiği durumlarda Üniversite bu konuda hizmet satın alabilir veya başka kurumlardan
teknik destek alabilir.

f) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı
şartnamede belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri, laboratuvar muayene-
lerine gönderilmez. Üretici veya satıcıya iade edilir.

g) Fiziksel muayene, göz kontrolü, boyut kontrolü, fonksiyonellik kontrolü, ambalaj
kontrolü, adet veya miktar kontrolü safhalarından oluşur. Muayenede aranacak diğer hususlar,
İdari ve Teknik Şartnamede yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenir
ve gerek görülür ise bir numunesi saklı tutulur.

ğ) Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında ye-
terli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de
aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise o
numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar
verilir.

h) Yükleniciler, muayene ve kabul sonucu verilen ret raporuna usulüne göre itiraz ede-
rek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muaye-
nede bulunmamış olan Rektörün görevlendireceği en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene
yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak
sonuçlandırılacağına ilişkin hükme şartnamede yer verilmek zorundadır.

Satın alma talep ve süreci
MADDE 7 – (1) İdari ve akademik birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya

hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan Satın Alma Talep Formunu dol-
durup, Genel Sekreterliğe gönderir. Aynı işlem Üniversitenin bilgi sistemi aracılığı ile de ya-
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pılabilir. Genel Sekreter tarafından onaylanan satın alma talep formları Rektörün oluruna su-
nulur. Rektör tarafından onaylanan talep formu Satın Alma ve İhale Komisyonunda görüşülmek
üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Satın
Alma ve İhale Komisyonunca belirlenen satın alma usulüne göre idari ve teknik şartnameleri,
fiyat tekliflerini ve diğer belgeleri hazırlatıp Satın Alma ve İhale Komisyonuna sunar. Satın
Alma ve İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde yeni teklifler alabilir. Satın Alma ve İhale
Komisyonunun kararı doğrultusunda satın alma işleri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülür. İdare, alım konusu işi herhangi bir gerekçe göstermeden iptal edebilir.

Hizmet alımları
MADDE 8 – (1) Hizmet alımları, gerçekleşmesi istenilen tarihten en az 30 iş günü ön-

cesinde ilgili birim tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinde belirtilen satın alma sürecine göre satın alma yapılır. Siparişi verilen işin yerine
getirilip getirilmediği, hizmeti talep eden birim tarafından takip edilir. İş bitiminde işin tamam-
landığına dair ilgili birim tarafından hazırlanan ve 3 kişinin imzasını taşıyan tutanak İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

Bilgisayar, yazılım ve bilgisayar donanım malzemeleri alımı
MADDE 9 – (1) Birimlerin ihtiyaçları olacak yeni bilgisayar ve bilgisayar yapılandır-

malarının yükseltilmesiyle ilgili gerekli olan her türlü ilave teçhizat ve yazılım gibi malzemeler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığı ile talep edilir. Bilgi işlem birimi, talepleri değerlendi-
rerek Genel Sekreterliğe bildirir ve 7 nci maddede belirtilen satın alma sürecine göre satın alma
işlemi yapılır. Satın alınan tüm malzemeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim edilir. Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, malzemeleri talep eden birim veya ihtiyaç sahibine kullanılmak üzere
teslim eder.

Bilimsel araştırma proje alımları
MADDE 10 – (1) İlgili proje yöneticisi tarafından hazırlanmış ve Rektörlük tarafından

onaylanmış proje formu, Ar-Ge Projeleri Yönetim Ofisi tarafından İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına gönderilir. Proje yöneticisi tarafından proje alımları talep formu ile onaylanmış
listedeki malzemeler piyasa araştırması ile birlikte talep edilir. Ödeneği varsa alım sürecine
başlanır. Talep edilen malzemeler ile ilgili olarak, gerektiğinde İdari ve Mali İşler Daire Baş-
kanlığı tarafından alternatif fiyat araştırması yapılır.

Satın alma talep formu
MADDE 11 – (1) Satın alma talep formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim sorumlusunun imzası,
b) Talep tarihi,
c) İhtiyacın konusu, niteliği ve gerekçesi,
ç) Adet veya miktarı,
d) Yaklaşık maliyet,
e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
f) Genel Sekreterin imzası,
g) Onay tarihi,
ğ) Rektörün imzası.
Mali limitler
MADDE 12 – (1) Mütevelli Heyeti, her bütçe dönemi başında onaylamaya yetkili ol-

duğu mali limitleri belirler. Mali limitler yaklaşık maliyete göre tespit edilir. Rektör için belir-
lenen mali limitleri aşan harcama tutarları için Mütevelli Heyeti veya yetkilendirmesi duru-
munda, Başkan veya Başkan Vekili onayı alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma, İhale Usulleri, Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda bu maddede belir-

tilen usullerden hangisinin uygulanacağına Satın Alma ve İhale Komisyonu karar verir. Satın
alma ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğrudan temin usulü ile alım: Piyasa ve rekabet koşulları gözetilerek ilan veril-
meksizin, tercihen kurumsal internet sitesinde ilan edilerek yahut gerektiğinde davet edilerek,
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tedarikçilerden temin yoluna gidilen bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda, İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığının Rektörden onaylı satın alma talebi, satın alma işlemi için yeterlidir. Söz-
leşmeli tedarikçiden talep edilen mal/hizmet veya malzemelerin sipariş şartlarına uygunluğu
kontrol edildikten sonra teslim alınır. Bu tür alımlarda fatura Rektör ile İdari ve Mali İşler Daire
Başkanı tarafından imzalanır. Satın alma sorumlusu aşağıdaki hallere uyan alım veya kirala-
malarda, istekli veya isteklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya
mektup yoluyla temin eder. Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai ıslak imzalı teklif
alınır ve alım sonuçlandırılır. Aşağıdaki hallerde doğrudan temin usulü uygulanır:

1) Daha önce satın alınan mal, demirbaş, teknoloji veya hizmetlere bağımlılığı olan
alımlar ile mal veya hizmet sağlayıcının tek bir kişi olduğu alımlar,

2) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle ortaya çıkan acil alımlar,
3) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar,
4) Tüketim ve sarf malzemeleri alımları,
5) Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili alımlar,
6) Danışmanlık ve avukatlık hizmetleri alımları,
7) Yurt dışından mal ve hizmet alımları,
8) Alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal,

bilimsel ve teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve hizmet alımları,
9) Yukarıda sayılanların dışında kalan ve satın alma sorumlusuna tanınan yetkileri aş-

mayan alımlar,
10) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için Kamu İhale Kurumu

tarafından her mali yıl için açıklanan eşik değeri aşmayan alımlar.
b) Kapalı zarf usulü ile alım ile ilgili esaslar şunlardır:
1) Kapalı zarf usulü ile teklif istenmesi yönteminde, istekliler, teklif mektuplarını bir

zarfa koyarak imzalar veya mühürler. Teklif zarfı, idarece idari şartnamede istenen diğer bel-
geler ile birlikte ikinci bir zarfa konarak istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Teklif
mektuplarının istekli tarafından, imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tama-
men okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak
yazılması zorunludur. Dış zarfın üzerine idarenin adı, teklifin hangi işe ait olduğu, dosya numarası,
isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarflar şartnamede belirtilen gün ve saatte İdareye
makbuz karşılığında ilgili komisyon başkanlığına verilir, makbuzun numarası zarf üzerine ya-
zılır. Teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olarak düzenlenmiş olması
ve gerekli tüm bilgileri bulundurması gerekir. Bunun dışında, ihale evrakındaki pul, imza, adres
ve esası etkilemeyen benzeri belge ve bilgi eksiklikleri tamamlatılabilir.

2) Dış zarflar veriliş sırasına göre ve hazır bulunanların huzurunda açılarak başvuru
evraklarının tam ve uygun olup olmadıkları ve istenilen geçici teminatın miktar, süre, şekil ve
diğer bakımlardan ilgili mevzuata uygun olup olmadığı incelenir. Bu inceleme sonunda istek-
lilerden hangilerinin eksiltmeye kabul edileceği gerekçeleriyle birlikte hazır bulunanlara sözlü
olarak bildirilir ve tutanak altına alınır. Kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmayarak is-
teklilere iade edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçilerek ihale dosyasına konulur. İç zarflar
açılmadan önce teklifleri uygun bulunanlar ile ihaleye devam edilir. İlan koşullarına ve şartna-
melere uymayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3) Uzman üyenin bulunduğu Satın Alma ve İhale Komisyonu teknik yönden inceleme
ve değerlendirme yapabilir ve/veya bu amaçla Teknik Şartnameyi hazırlayan Komisyon tara-
fından teknik yönden inceleme yapılarak tekliflerin uygunluğu veya uygunsuzluğu ile ilgili bir
tutanak düzenlenir. Bunun için gerekli süre de dikkate alınarak ihale bir sonraki tarihe ertele-
nebilir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir.

4) Son oturumda ihale konusu alım için ekonomik açıdan en ekonomik teklifi veren is-
tekli belirlenerek, hazır bulunanların huzurunda açıklanır ve tutanak altına alınır. Ekonomik
açıdan en uygun aynı bedelli birden fazla teklif bulunması durumunda, aynı gün veya başka
bir oturumda bu istekliler arasında açık eksiltme yapılır. İhale kararının onayı veya reddi, is-
teklilere ihale tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde yazılı olarak tebliğ edilir.

c) Pazarlık usulü ile alım: Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde alım işi, Satın Alma ve
İhale Komisyonu tarafından davet edilen isteklilerden işin nitelik ve özelliğine göre üç veya
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tercihen daha fazla istekliden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
Pazarlığın yapılışı, tekliflerin toplanması ve karar verilen alıma ait tercih nedenleri pazarlık
kararında belirtilir. Aşağıdaki işlerin ihalesi pazarlık usulü ile yapılabilir:

1) İhale yöntemlerinin uygulanmasında yarar görülmeyen yapım, onarım ve malzeme
temininde,

2) Süreklilik göstermeyen alım, yapım, onarım ve taşıma işlerinde,
3) Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalelerde istekli bulunmaması veya istekliler tarafından

verilen tekliflerin tümünün uygun bulunmaması durumunda,
4) Sadece belli bir kişi veya kuruluş tarafından imal edilen ve teknik özellikleri dola-

yısıyla emsallerinden üstün olan malların alımında,
5) Tek kişi veya kuruluşun uhdesindeki menkul veya gayrimenkul, hak ve hizmetlerin

alımı veya kiralanmasında,
6) Alanında yetkin ve tanınmış sanatçı, uzman veya kuruluşlara yaptırılan estetik veya

teknik özelliklere sahip ve sanatlara ilişkin etüt, proje ve yapım işlerinde,
7) Belli tarifeli taşıtlarla yapılacak taşıma işlerinde,
8) Sözleşmede hüküm bulunması halinde sözleşmenin feshi üzerine yapılması zorunlu

acil işlerde,
9) Önceden düşünülemeyen veya öngörülemeyen ani ve olağanüstü durumlar nedeniyle

ivedi yapılması zorunlu işlerle, süre bakımından dayanıklılığı bulunmayan işlerde, gerektiğinde
gümrükleme ve malzeme taşımalarında,

10) Büro binası ve sosyal tesislerin alınması, kiralanması veya kiraya verilmesinde,
11) Özellikleri dolayısıyla diğer ihale usulleriyle ihaleleri mümkün görülmeyerek ya-

bancı ülkelerden tedarikine idarece gerek görülen yabancı kaynaklı mal, makine, araç gereç,
yedek parça ve hizmet alımlarında.

ç) Açık eksiltme usulü ile alım: Açık eksiltme usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye ka-
tılanların idarece saptanmış yaklaşık maliyet üzerinden eksiltmeli tekliflerinin bir defa alınarak,
teklif sahiplerinin önünde açılmasıdır. Bu usulde, kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme usulünden
farklı olarak, teklif mektuplarının açılma işlemi teklif sahiplerinin önünde yapılır. İstekliler
ihale gün ve saatine kadar teminatlarını ve kendilerinden istenen belgeleri Satın Alma ve İhale
Komisyonuna verirler. Satın Alma ve İhale Komisyonu, bu belgeleri inceleyerek kimlerin iha-
leye katılabileceğini tespit eder, ihaleye katılmaları kabul edilemeyenlere nedenleri bildirilir
ve bu durum tutanak altına alınır. Açık eksiltmeye katılanlar, Satın Alma ve İhale Komisyonu
huzurunda sırayla fiyat teklifine davet edilir. Verilecek ilk fiyatlar saptandıktan sonra, komisyon
başkanı mektupla yapılmış teklif var ise bunları okuyarak bu teklifleri de tutanağa yazar. Fiyat
vermekten çekinen firma bunu tutanağa yazar ve imza eder, imzalamazsa ihale tutanağının al-
tına komisyonca açıklama yapılır. Fiyatlar verilirken eksiltme işinin uzayacağı anlaşılırsa iha-
leye katılanların son tekliflerini yazılı olarak kapalı zarf ile bildirmeleri istenebilir. Teklif ver-
mekten çekilenler ile teklif verecek istekli kalmadığının belirlenmesinden sonra; komisyonca
yetkili makamın onay şartına bağlı olmak üzere, en son ve en düşük teklif veren istekliye iha-
lenin verildiği bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.

d) Yarışma usulü ile alım: Kuruma ait bina ve tesisler için etüt, proje detaylarının ha-
zırlanması amacıyla ve güzel sanatlara ilişkin işlerde yarışma yapılır. Yarışmaya katılacaklarda
aranacak şartlar ve nitelikler, jürinin oluşumu, ne şekilde teklif alınacağı, jüri üyelerine ödenek
veya sağlanacak diğer yararlar, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla be-
lirlenir.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 14 – (1) Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip

Muayene ve Kabul Komisyonu toplanır. Komisyon, işin Satın Alma ve İhale Komisyonunun
kararı doğrultusunda tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Rektörün onayına sunar.
Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına
iletilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla Satın Alma ve İhale Komisyonuna sevk edilmemiş
işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan malın/hizmetin uygunluğunu kontrol
edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir. Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, yüklenici ile anlaşılmış veya idari şartnamede
belirtilmiş ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, ihale işlerine katılamazlar:
a) Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör, kurucu vakıf üst düzey yöneticileri,

Üniversiteden aylık ve ücret alan Üniversite mensupları ile bu kişilerin eşleri,
b) İhale kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, denetlemekle

görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmamış olanlar,
ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde sözleşme hükümlerine uygun iş yapmadığı

tespit edilenler,
d) 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca

Kamu ihalelerine katılmaktan men edilenler, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine katılmaktan men edilenler.

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katıldığı tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılarak
geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, ihale iptal edilir ve te-
minatı gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşmeler ve Teminatlar

Şartnameler ve sözleşmeler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak

İdari Şartname İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca, Teknik Şartname ise ilgili birim tara-
fından hazırlanır ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Şartnameler satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğini belirtir.
Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler, İdari Şartname ve Teknik Şartname olmak üzere ikiye ayrılır:
a) İdari Şartname, işe ait idari işlemlerin isteklilere duyurulması amacıyla İdari ve Mali

İşler Daire Başkanlığınca hazırlanır. İdari Şartnamede işin niteliğine göre aşağıdaki hususların
tamamına veya bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir:

1) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet, cins ve miktarı ile işin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Alınacak teminatın oranı, teminat kabul edilecek değerlerin neler olduğu,
4) İşin başlama ve bitiş tarihleri,
5) Verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı,
6) Ödeme şartları ve yeri, verilecekse avans ile ilgili hükümler,
7) Teslim şekli, teslim tarihi ve usuller,
8) Vergi, harçlar ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödene-

ceği, gümrük işlemleri,
9) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
10) İdarenin alımı yapıp yapmamakta serbest olduğu, işin ve siparişin durdurulabileceği

veya iptal edilebileceği,
11) Uyuşmazlıkların çözümü ve yetkili merciler,
12) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı,
13) İşin şartnamelerde belirlenen koşullara uygun yapılmaması, süresi içerisinde biti-

rilememesi gibi hallerde uygulanacak cezai müeyyideler,
14) Gerekli görülen diğer belgeler.
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b) Teknik şartname, işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik
açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve talepte bulunan birim tarafından hazırlanır. İstekte
bulunan birimin hazırladığı satın alma talep formu veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı
teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği, yaklaşık maliyeti,
2) Garanti süreleri ve satış sonrası hizmet,
3) Kontrol, muayene ve teslim tesellüm şartları,
4) Bakım, servis, montaj süresi ve ücretleri,
5) Yedek parça fiyat listesi ve temin garantisi.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile tekrar pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, Satın Alma ve
İhale Komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben 15 gün içinde sonuç ilgili firmaya
bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatır-
maya davet edilir.

(5) Sözleşmelerde aşağıdaki hususların yer alması gerekir:
a) Alınacak mal/hizmetin ayrıntılı tanımı ve açıklanması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih ve yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
d) İşin gereği gibi yapılmaması ve süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak

cezai şartlar ve idare için doğacak haklar.
(6) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlanmasına rağmen

işe aynı yüklenici ile devam edilmek istenildiği takdirde, sözleşmede belirtilen fiyat veya dev-
resel fiyat artışları dışında bir fiyat artışı yapılmaması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği ya-
pılmasına gerek duyulmadan, Satın Alma ve İhale Komisyonunun onayıyla sözleşme yenile-
nebilir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni
bir satın alma talep formu doldurulması gerekir.

Geçici teminat
MADDE 17 – (1) İhaleye girecek isteklilerden işin niteliğine göre ve teklif edilen bedel

üzerinden en az %3 oranında geçici teminat alınır, işe ve satın alma miktarına göre teminat
oranını ve şeklini Satın Alma ve İhale Komisyonu artırabilir. İhale üzerinde kalan istekli ile
ikinci sıradaki isteklinin geçici teminatları sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez. İhale
üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra ikinci sıradaki isteklinin geçici teminatı
iade edilir. İhale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı da teslim ve tesellüm belgesi düzen-
lendikten ve kesin kabul yapıldıktan sonra iade edilir.

(2) Açık eksiltme usulünün uygulandığı alımlarda ihaleye katılacak olanlardan geçici
teminat istenmesi zorunludur.

Kesin teminat
MADDE 18 – (1) Satın Alma Komisyonunun kararı ile ihaleye gireceklerden işin ger-

çekleşen ihale bedeli üzerinden en az %6 oranında kesin teminat alınır. Satın Alma ve İhale
Komisyonu tarafından belirlenen ve idari şartnamede belirtilmek şartıyla bu oran artırılabilir.

(2) İhaleye gireceklerden alınacak kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul
edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından be-
lirlenir.

(3) İstihkaklardan %10 alıkonulmak suretiyle alınan teminat bu hükmün dışındadır.
(4) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Türkiye'de mevcut bankaların limit içi süresiz ve kesin teminat mektupları,
kabul edilebilir.
Teminatın yatırılacağı yer
MADDE 19 – (1) Teminat olarak verilecek nakitler İdari Şartnamede belirtilen banka

hesaplarına yatırılır. Teminat mektubu ve tahviller Üniversite Muhasebe Müdürlüğü Veznesine
makbuz karşılığı yatırılır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2015 – Sayı : 29528



İhalenin kesinleşmesi
MADDE 20 – (1) İhaleler mali limitler çerçevesinde makam onayı ile en geç 15 iş günü

içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç 3 iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek söz-
leşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin
varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı gelir kaydedilir. Yük-
lenici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat mikta-
rından az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararını gerektirmeyen işler
MADDE 21 – (1) Yapımına Mütevelli Heyetince karar verilen Üniversite bünyesinde

yapılacak tüm inşaat işleri ve harcamaları müteahhit bir firmaya ihale edilmediği takdirde, Mü-
tevelli Heyeti tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından Satın Alma ve İhale Ko-
misyonu kararı olmadan yapılabilir.

(2) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri,
yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler ve küçük donanım ve yazılımların
satın alınması satın alma kararı olmaksızın ihtiyaç sahibi birimin ve İdari ve Mali İşler Daire
Başkanının teklifi, Genel Sekreterin onayı ve Rektörün oluru ile doğrudan satın alınabilir. Bu
durumda da piyasa araştırması yapılır ve rekabetin sağlandığı en uygun koşullarda alımın ya-
pılması esastır.

(3) Özellikle pazarlık imkanının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak
satın almalarda Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı aranmaz.

(4) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya
akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde
öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal ve benzeri
faaliyetlerle ilgili satın almalarda satın alma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler satın alma/fi-
nansman/muhasebe müdürlüklerinden herhangi birisinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. Bu
durumda da piyasa araştırması yapılır ve rekabetin sağlandığı en uygun koşullarda alımın ya-
pılması esastır.

(5) Bilimsel Araştırma Projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif hakla-
rının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesinin ekonomik ve sosyal

ihtiyaçları dikkate alınarak, MEF Üniversitesi ve birimleri tarafından yapılacak yurtiçi ve yurtdışı
her türlü alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, trampa, kiraya verme, finansal
kiralama, taşıma, proje, etüd, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda,
en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edil-
mesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesi ve bu Üniversiteye bağlı akademik

ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hiz-
metlerin alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin
yapılması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım iş-

lerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,
b) Başkan: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
c) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü gibi eğitim-öğretim veren bölümleri

ile tüm idari ve hizmet alanlarını,
ç) Birim temsilcisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
d) Dekan: MEF Üniversitesi ilgili Fakülte Dekanını,
e) Genel Sekreter: MEF Üniversitesi Genel Sekreterini,
f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve
yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve
güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik
hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri
diğer hizmetleri,

g) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

ğ) Muayene ve Kabul Komisyonu: MEF Üniversitesi Muayene ve Kabul Komisyonunu,
h) Mütevelli Heyeti: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
i) Satınalma ve İhale Komisyonu: MEF Üniversitesi Satınalma ve İhale Komisyonunu,
j) Satınalma sorumlusu: MEF Üniversitesi satınalma işlemleriyle ilgili olarak görev-

lendirilen personeli,
k) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici/müteahhit veya başka kişi/kişiler ara-

sında yapılan yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve

MEF Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
m) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
n) Üniversite: MEF Üniversitesini,
o) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edilen ve sözleşme im-

zalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satınalma ve İhale İşlerinde Yetkili Kişi ve Organlar, Satınalma ve İhalelere İlişkin

Esaslar, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satınalma Usulleri

Satınalma ve ihale işlerinde yetkili kişi ve organlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, ihale yöntemlerinin parasal

sınırlarını belirleme, Satınalma ve İhale Komisyonu kararlarını onama ve iptal etme yetkisi,
harcama yetkilisi (ita amiri) ve ihale yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini, bütçe
sınırları içerisinde, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Satınalma ve İhale Komisyonuna veya
Rektöre devredebilir. Ayrıca Başkan tarafından, satınalma ve ihale ile ilgili iş ve işlemleri dü-
zenleyerek, takip etmek ve yürütmek ve Satınalma ve İhale Komisyonunun raportörlüğünü
yapmak üzere, Üniversite personeli arasından veya dışarıdan bir kişi Satınalma Müdürü olarak
seçilip görevlendirilebilir.
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Satınalma ve İhale Komisyonu
MADDE 6 – (1) Satınalma ve İhale Komisyonunun oluşumu ve işleyişi aşağıdaki

gibidir:
a) Satınalma ve İhale Komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden

oluşur. Komisyon Başkanı ve üyeler Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından Üniversite içinden
veya dışından belirlenir.

b) Yapılacak işin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satınalma olu-
runda belirtilmek ve Başkan tarafından uygun görülmesi kaydıyla Üniversite içinden veya
dışından bir veya daha fazla sayıda temsilci komisyona ilave edilebilir.

c) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde satınalma ve ihale komisyonu kararına destek
olmak üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.

ç) Satınalma ve İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde Komisyon başkanının
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. İstekleri halinde karara katılmayan üyelerin gerekçeleri
de tutanağa yazılır.

d) Muayene ve Kabul Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Satınalma ve İhale
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

e) Satınalma ve İhale Komisyonu, şartname hazırlama ve teklif değerlendirmede ko-
nuyla ilgili uzman veya danışmandan yararlanabilir. Bunların oy hakkı yoktur ve görüşlerini
yazılı olarak belirtirler.

Muayene ve Kabul Komisyonu
MADDE 7 – (1) Muayene ve Kabul Komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Muayene ve Kabul Komisyonu, Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından belirlenen

ve onay gören ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun
tespitine yetkili olarak Başkan tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur. Başkan, üye-
lerden birini Komisyon başkanı olarak belirler.

b) Muayene ve Kabul Komisyonunun uygunluk içeren kararı imzalanıp onaylandıktan
sonra ihale bedeli ödenir. Kabul edilmeyen işler yenilettirilir.

c) Muayene ve Kabul Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir. Oyların eşit olması halinde Komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

ç) Satınalma ve İhale Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Muayene ve Kabul
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

Satınalma kararı işlemleri
MADDE 8 – (1) Satınalma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satınalma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,
b) Satınalma kararının ilgili olduğu iş,
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve

miktarı,
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi,
e) Satınalma ve İhale Komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası.
Satınalma esasları
MADDE 9 – (1) Satınalma işinin gerçekleştirilmesi esnasında aşağıdaki hususlar dik-

kate alınır:
a) Gayrimenkul alımı ve/veya kiralanması işlemleri dışındaki satınalma ve ihale işle-

minde en az üç firmadan teklif alınır, üç teklifin alınamayacağı durumlarda sadece üretici ana
firmadan, ana firma yoksa ana distribütörden teklif alınır.

b) Satınalma mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-
zetilerek yapılır.

c) Satınalmalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların
referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve
bakım koşullarını sağlama gibi özellikler göz önünde tutulur.

ç) Satınalma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-
munda satınalma, firmadan doğrudan pazarlık usulü ile yapılabilir.
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d) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usullerle
gerçekleştirilmesini müteakip; aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için, gereken satınalma
işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımın-
dan, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Satınalma ve İhale Ko-
misyonu onayı ile devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satınalmalar için yeni teklif ve karar
alınmaz, satınalma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

e) Satın alınan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/peşin ödeme, ara ödeme
ve nihai ödemeler; satıcılar ile yapılan sözleşmelerde yer alan bedel, ödeme süresi ve ödeme
şekillerine göre yapılır.

f) Üniversitenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin alım-satımı ile kiralama ve kiraya verme
işlemleri ve yapım işleri, yukarıdaki esas ve usullere bağlı kalmaksızın doğrudan temin yöntemi
Başkan ya da yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt

yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekkül-
lerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar,

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan kurum mensupları,
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve Satınalma ve İhale Komis-

yonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katıl-
maktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
Satınalma usulleri
MADDE 11 – (1) Satınalma usulleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara, ihale, kapalı veya açık teklif usulleri,

davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usul-
lerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Satınalma ve İhale Ko-
misyonunun yetkisindedir.

b) Satınalma ve İhale Komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Üni-
versiteye gelen teklifleri her satınalma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda Satınalma ve İhale Komisyonu satınalmaya karar verip verme-
mekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satınalma yapabileceği gibi, satınalmayı erteleyebilir
veya iptal edebilir.

c) Satınalma işlemleri satınalma kararının Satınalma ve İhale Komisyonu üyeleri tara-
fından imzalanmasıyla gerçekleştirilmiş olur.

Elektronik ortamda ihale
MADDE 12 – (1) Üniversite, satınalma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satınal-

malarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satınalmalarını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
e-ihale yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması,
b) Satın alınacak ürün veya hizmetin 10 uncu maddede belirtilen ihale ve satınalma

yöntemlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatının tespit edilmesi,
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-
nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi,

ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi
olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştiril-
mesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satınalma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, Satınalma

Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Satınalma talepleri
MADDE 13 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satınalma istek formunu doldurarak satınalma birimine gönderir. Toplanan tüm satınalma ta-
leplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uy-
gunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden,
talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler
için, satınalma birimince, satınalma usulünde belirlenen yetki limitleri dahilinde satınalma iş-
lemi başlatılır.

Acil durumlarda satınalma işlemleri
MADDE 14 – (1) Acil durum ve takdir yetkisine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Acil durumlarda satınalma işlemleri, satınalma biriminin yetki ve sorumluluğunda

doğrudan yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde
zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için satınalma usullerinin uygulanmasının
beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

b) Acil olaylardaki takdir yetkisi Satınalma ve İhale Komisyonuna aittir; bu satınalma-
larda satınalma usulleri aranmaz.

Toplu satınalma işlemleri
MADDE 15 – (1) Alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde haftalık, aylık veya

yıllık olarak toplu satınalma kararlarına bağlanabilir. Bu işlemler satınalma usulündeki yetki-
lendirme dahilinde gerçekleştirilir.

Satınalma istek formu
MADDE 16 – (1) Satınalma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası ile tarih,
b) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
c) Satınalma talebinin gerekçesi,
ç) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
d) Fakültelerde Dekan, enstitülerde Enstitü Müdürü, yüksekokullarda Yüksekokul Mü-

dürünün onayı,
e) İdari birimlerde Mali İşlerden Sorumlu Birim Amiri ile Genel Sekreterin onayı,
f) Rektörün onayı.
Satınalma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 17 – (1) Satınalma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler aşağıda

belirtilmiştir:
a) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik ve idari personel

hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda
gibi olağan hizmetler, donanım ve yazılımların satın alınması; 2.000 Türk Lirasını geçmemek
koşulu ile satınalma kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satınalma formu
ile doğrudan satın alınabilir.

b) Pazarlık imkanının bulunmadığı market/alışveriş merkezi gibi satınalmalarda Satınalma
ve İhale Komisyonunun kararı aranmaz.

c) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşme-
sine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü
işlerde satınalma kararı aranmaz.

ç) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, idari/öğretim elemanları temini, telif hak-
larının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 18 – (1) Teslim alma ve ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a) Satınalma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip muayene ve kabul

komisyonu toplanır. Komisyon, işin Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda
tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Satınalma ve İhale Komisyonu onayına sunar.
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Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere mali işlerden sorumlu birim amirliğine
iletilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla Satınalma ve İhale Komisyonuna sevk edilmemiş
işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan mal/hizmetin uygunluğunu kontrol edip
mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir.

b) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, mali işlerden sorumlu birim amirliği ta-
rafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşme, Teminatlar ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme
MADDE 19 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hukukçuların desteğiyle, mali işlerden sorumlu
birim amirliğince hazırlanır.

(2) Şartnamelerde satınalma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.
Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır.
a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla,

hukukçuların desteği alınarak mali işlerden sorumlu birim amirliğince hazırlanır. İşin niteliğine
göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada
yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Teminat alınıp alınmayacağı alınacaksa miktarı,
4) Opsiyon müddeti,
5) İşin süresi,
6) Ödeme durumu,
7) Teslim şekli,
8) Vergi ve harçlar,
9) Gümrük işleri,
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,
12) Uyuşmazlıkların çözümü.
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim ile mali işlerden sorumlu
birim amirliği tarafından hazırlanır. İstekte bulunan birimin hazırladığı satınalma talep formu
veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine
göre teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,
2) Garanti,
3) Teslim süresi, yeri ve şekli,
4) Bakım, servis, montaj.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
5) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.
(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satınalma isteği yapılmasına
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gerek duyulmadan sözleşme Satınalma ve İhale Komisyonunun onayı ile yenilenir. Ancak mev-
cut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satınalma talep formu
doldurulmasını gerektirir.

Geçici teminat
MADDE 20 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir. Doğrudan temin ve açık teklif usulü
ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden, idarece tespit olunacak miktarda
geçici teminat alınabilir.

Kesin teminat
MADDE 21 – (1) Kesin teminat alma şekilleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İhale alan firmadan işin niteliğine göre ve işin ihale bedeli üzerinden idarece belir-

lenecek oranda kesin teminat alınabilir.
b) İhaleye gireceklerden alınacak kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul

edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları satınalma ve ihale komisyonu tarafından belir-
lenir.

c) Kesin teminat verildikten sonra bu teminat mali işler biriminin uygun bulması ile di-
ğer teminat çeşitlerinden biri ile değiştirilebilir. İstihkaklardan %10 alıkonulmak suretiyle alı-
nan teminat bu hükmün dışındadır.

İhalenin kesinleşmesi
MADDE 22 – (1) İhalenin kesinleşme süreci aşağıda belirtilmiştir:
a) İhaleler Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı ile en geç beş iş günü içerisinde

kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme yap-
maya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa
geçici teminatları iade edilir.

b) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yüklenici
firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az
olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkum olması veya yasaklanması
MADDE 23 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkum olması veya yasaklanması du-

rumunda aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları

varislerine verilir. İş veya sözleşme, gerekli teminatı vererek işe veya sözleşmeye devam etmek
isteyen var ise satınalma sorumlusunun kararı üzerine satınalma yetkilisinin onayıyla devredi-
lebilir.

b) Yüklenicinin iflası halinde kesin teminat Üniversiteye irat kaydedilerek sözleşme
feshedilir. İşin yapılmaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi ile işin başkasına
yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar iflas eden yükleniciden ayrıca
talep edilir.

c) Yüklenicinin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde bu maddenin birinci fık-
rasının (b) bendindeki hükümler uygulanır, ancak işin yapılmasını ve sözleşmenin gereğinin
yerine getirilmesini engellemeyecek olması ve Üniversite tarafından istenen güvencelerin ve-
rilmesi kaydıyla, yüklenicinin vekil tayin ederek işi sürdürme talebi de kabul edilebilir.

ç) İhalelere katılmaktan yasaklı olduğu belirlenenlerin kesin teminatı Üniversiteye irat
kaydedilerek sözleşme feshedilir. İşin yapılamaması veya sözleşmenin gereğinin yerine geti-
rilememesi ile işin başkasına yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar
ihale yasaklısı yükleniciden ayrıca talep edilir.

Satınalmalarda yasak fiil ve davranışlar
MADDE 24 – (1) Satınalmalarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanların

geçici teminatları ile vermişlerse kesin teminatları Üniversiteye irat kaydedilir ve bu davranış-
larda bulunanlar on yıl süreyle Üniversitenin satınalmasına katılamazlar:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek,
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b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satınalma kararını etkileyecek davranışlarda bu-
lunmak veya bunlara teşebbüs etmek,

c) Sahte belge, sahte teminat veya yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek veya yalan veya yanıltıcı bilgi vermek veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satınalmalarda bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek,

d) Bu Yönetmelik uyarınca satınalmaya katılamayacak olmasına rağmen satınalmaya
katılmak.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SERİ NO: 21)

MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan sınıflandırma
(KN kodu) kararlarından “3212.90.00” ve “8528.59.80” KN kodlarını içeren sınıflandırma ka-
rarları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim
ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca
Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz)
olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmak-

tadır.
Tebliğ olunur.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2013 28677
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Kasım 2015 

SALI 
Sayı : 29528 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/527 
Karar No : 2015/413 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 08/09/2015 tarihli ilamı ile; 
Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATĠNE karar verilen Cesar Elı ve 
Yolanda Adela kızı, 06/10/1965 D.lu, ANGELA PATRICIA CORTEGANA DUBOIS tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 9051 

————— 
Esas No : 2013/238 
Karar No : 2015/418 
Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı Kanunla değişik) suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/09/2015 tarihli ilamı ile; 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 A/l maddesi gereğince cezalandırılması 

için mahkememize açılan kamu davasında CMK-223/2-e maddesi gereğince BERAATĠNE karar 
verilen Pavel ve Irena oğlu, 26.07.1958 D.lu, JAROSLAV JANCOVIC tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 9052 

————— 
Esas No : 2014/16 
Karar No : 2015/412 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 08/09/2015 tarihli ilamı ile; 
Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATLERĠNE karar verilen, 
Mohamed ve Rovado oğlu, 12.03.1976 Suriye d.lu, ADNAN EL JOBASSI, Mohammed ve Aişe 
oğlu, 01.01.1989 Suriye D.lu, ZEKERĠA OSAMA, Roda ve Muhammad oğlu, 09.01.1988 Suriye 
d.lu, MOHANNED JOBASĠ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 9053 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠRTĠFAK HAKKI VERĠLMEK SURETĠYLE HUZUREVĠ VE YAġLI BAKIM MERKEZĠ 

YAPIMI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU 

DöĢemealtı Belediye BaĢkanlığı'nın (Ġdare) mülkiyetinde bulunan, Antalya Ġli DöĢemealtı 

Ġlçesi YeĢilbayır Mahallesi 6.663,00 m² yüzölçümlü, 502 ada 1 parsel sayılı taĢınmaz üzerinde 

huzurevi ve yaĢlı bakım merkezi yapılması iĢinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle, 

teknik ve idari Ģartnamelerine uygun olarak inĢa edilmesi 30 yıl süre ile iĢletilmesi, süre sonunda 

DöĢemealtı Belediyesine bakımlı ve çalıĢır vaziyette bedelsiz devredilmesi iĢini kapsamaktadır. 

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

ĠĢletme hakkına konu olan tesislerin yaklaĢık keĢif bedeli 4.886.400,00 TL’dir. Yapım 

Bedeli bu bedeli aĢtığı takdirde lehtar idareden herhangi bir iddia etmeyecektir. 

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl irtifak hakkı bedeli) 35.000,00 TL+KDV 

(otuzbeĢbinTL,+KDV) KDV’dır. Kira artıĢı; ikinci ve müteakip yıllardaki kira bedelleri Türkiye 

Ġstatistik kurumunca artıĢın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim oranı) oranında arttırılarak tahsil edilecektir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Ġrtifak hakkı süresi yapım süresi dahil 30 yıl olup bu süre ihale neticesi yapılacak olan 

sözleĢmenin tapuya tescil tarihinden itibaren baĢlayacaktır. 

4 - TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

4.1 - Geçici teminat 

Ġstekliler, iĢin tahmini keĢif bedeli 4.886.400,00 TL ile ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli 

35.000.00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 147.642,00 TL’lik geçici teminat vereceklerdir. Yukarıda 

belirtilen geçici teminat tutarından daha az miktarda geçici teminat veren isteklinin teklifi 

değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.2. Teminat olarak 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 26. Maddesinde sayılan değerler 

kabul edilir. 

5 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI 

5.1. ĠĢin ihalesi 26/11/2015 PerĢembe günü saat 11:30’da DöĢemealtı Belediyesi Encümen 

Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

5.2. Ġstekliler teklif zarflarını 26/11/2015 günü Saat 11.00’a kadar DöĢemealtı Belediye 

BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karĢılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu saatten sonraki baĢvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 

5.4. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır. 

6 - ĠHALENĠN YABANCI ĠSTEKLĠLERE AÇIKLIĞI 

Ġhale yeterlilik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI 

7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

GERÇEK KĠġĠLERDEN: 

7.1.1 - Kanuni ikametgâhı olması, 

7.1.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

7.1.3 - Noter tasdikli imza sirküleri 

7.1.4 - Cumhuriyet Savcılığından alınmıĢ sabıka kaydı, 

7.1.5 - Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmıĢ noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 
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TÜZEL KĠġĠLERDEN: 

7.1.6 - Tüzel kiĢiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2015 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 

(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğinin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekir. 

7.1.7 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

7.1.8 - Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 

ve T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

7.1.9 - Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay 

önce alınmıĢ noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. DıĢiĢleri 

Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

7.1.10 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

7.1.6, 7.1.7, 7.1.8) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak giriĢimciler ihaleden sonra 

birlikte Ģirket kurabilirler. Ancak Ġdareye karĢı, Ortaklar ve Ģirket birlikte ayrı ayrı SözleĢme ve 

ġartnamelerin tamamından sorumludurlar. ġirket kurulması için Ġdarenin onayının alınması 

mecburiyeti vardır.) 

7.1.11 - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi vermesi, (Ġhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

Ortaklık SözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları Ġdare ile yapılacak Ġhale SözleĢmesini 

Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERDEN: 

7.1.12 - Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 

7.1.13 - Ġdari Ģartnamenin 16.1 Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

7.1.14 - Ġdari Ģartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,(ortak 

giriĢim halinde tüm ortaklarca imzalanan) 

7.1.15 - Ülkemizde faaliyette bulunan huzurevi ve yaĢlı bakım merkezi ile bakım merkezi 

iĢletenlerden son 5 yıl içinde bir yıllık kapasitesinin en az %20’si oranında yabancı vatandaĢların 

kaldığına dair belge sunmak veya 

-Ġleri yaĢ sağlık turizmi kapsamına girebilecek yabancı bir ülkede huzurevi ve yaĢlı bakım 

merkezi iĢleten kuruluĢ ile iĢbirliği yapılacağına dair ön sözleĢme veya bu kuruluĢun istekli ile 

iĢbirliğine gideceğine dair taahhüdünü içeren yazısını sunmak veya  

-Yabancı ülkelerde yaĢlı bakımı kapsamında faaliyet gösteren sigorta Ģirketi veya acente 

ile iĢbirliği yapılacağına dair ön sözleĢme veya sigorta Ģirketi veya acentenin istekli ile iĢbirliğine 

gideceğine dair taahhüdünü içeren yazısını sunmak, 

(Ġstekli tarafından sunulan belgeler gerektiğinde idarece araĢtırılıp teyit ettirilecektir) 

7.2. BELGELERĠN SUNULUġ ġEKLĠ 

7.3.1. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete Ġdaresince veya 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak 

isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul 

edilecektir. Kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının 

internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik 

belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. 
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7.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu 

anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

7.3.3. Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ġdare tarafından ―aslı 

idarece görülmüĢtür‖ veya bu anlama gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler. 

7.3.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından 

düzenlenen belgeler dıĢında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin 

Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik iĢlemi: 

7.3.4.1. Tasdik iĢleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kiĢinin 

hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun 

teyidi iĢlemi anlaĢılır. 

7.3.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesine 

taraf ülkelerde düzenlenen ve bu SözleĢmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, 

―apostil tasdik Ģerhi‖ taĢıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye 

Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik iĢleminden muaftır. 

7.3.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik iĢlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaĢma veya sözleĢme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik iĢlemi bu anlaĢma veya sözleĢme 

hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7.3.4.4. ―Apostil tasdik Ģerhi‖ taĢımayan veya tasdik iĢlemine iliĢkin özel hükümler içeren 

bir anlaĢma veya sözleĢme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin 

üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu 

tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin 

DıĢiĢleri Bakanlığı, bu ülkeyle iliĢkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu 

ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir. 

7.3.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, 

Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

7.3.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak iĢlem tesis edilmez. 

7.3.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik iĢlemi: 

7.3.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde yapılır: 

7.3.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaĢı gerçek kiĢi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢi ortağı bulunan iĢ ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı 

dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından 

yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti 

DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik iĢleminden muaftır. 

7.3.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde yapılır: 

7.3.5.2.1. Tercümelerin tasdik iĢleminden tercümeyi gerçekleĢtiren yeminli tercümanın 

imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi iĢlemi 

anlaĢılır. 

7.3.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmıĢ olması ve tercümesinde ―apostil tasdik Ģerhi‖ taĢıması halinde bu tercümelerde baĢkaca 
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bir tasdik Ģerhi aranmaz. Bu tercümelerin ―apostil tasdik Ģerhi‖ taĢımaması durumunda ise 

tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

7.3.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik iĢlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaĢma veya sözleĢme 

bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik iĢlemi de anlaĢma veya sözleĢme 

hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7.3.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen 

belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmıĢ olması ve 

tercümenin de ―apostil tasdik Ģerhi‖ taĢımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve 

varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin DıĢiĢleri Bakanlığı, bu ülkeyle 

iliĢkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

7.3.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde 

baĢkaca bir tasdik Ģerhi aranmaz. 

7.3.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu ġartname ve eklerinde 

istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiĢ olan dengi 

belgelerin sunulması gerekir. 

7.3.7. ġartnamenin 8.1.15 maddesinde istenilen, sigorta Ģirketi veya acentelerde alınacak 

yazılarda tasdik mecburiyeti yoktur. Bu belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur 

8 - TEKLĠFLERĠN SUNULMASINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

8.1. ġartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacak Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra zarfın üstüne isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği adres yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu 

zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve ihaleye katılabilme Ģartı olarak bu 

ġartnamede istenilen bütün belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. 

8.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karĢılığında Ġdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine 

yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu 

durum bir tutanakla tespit edilir. 

8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Ġdareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki 

gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir 

ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

8.4. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 

ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

8.5. Saat ayarında: Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Ġdaresinin saat atarı esas alınır 

9 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI: 

9.1. Ġhale Ģartname ve ekleri Emlak ġube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 

görülebilir ve 2.000. TL karĢılığında alınabilir 

10 - Belediye Encümeni 2886 S.D.Ġ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 9960/1-1 
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BETON TRAVERS TEBDĠLĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/150445 

Ġdarenin: 

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

Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHĠSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

Alayunt - Balıkesir hattı Dada - Mezitler istasyonları arası Km 206+570 - 212+040 arası 

5470 metrelik hat kesiminde 8824 adet beton travers tebdili (Teknik ġartnameye göre) hizmet 

alım iĢi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 24/11/2015 günü saat 14:30'a kadar 

verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu 

Bürosu - AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali ĠĢler 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. 9919/1-1 

—— • —— 

ÇAY ĠMALAT MAKĠNELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan Çay Ġmalat Makineleri %20 artar - azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.11.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
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8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife açıktır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9742/1-1 

—— • —— 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 

19.10.2015 tarihli Resmi Gazete ve Günlük Gazetelerde yayınlanan ihale ilan metni ile 

15.01.2016 tarihinde saat 09.30’da sona ereceği bildirilen Çukurova Bölgesel Havalimanının 

Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile ihalesine iliĢkin teklif alma tarihi 29.01.2016 günü saat 09.30’a 

ertelenmiĢtir. Ġhale, aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır.  

Anılan ihale ile ilgili Ģartname ve eklerinde yer alan hususlardaki çalıĢmaların devam 

etmesi nedeniyle ihale dokümanlarının inceleme/satıĢ tarihi 15.12.2015 tarihinden itibaren 

yapılacaktır. Ġlgililere ilanen duyurulur. 

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERĠ) NO: 32   06330 ETĠLER/ANKARA 

TELEFON: (312) 204 2725/ 204 2305  FAX: (312) 212 43 82 e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr 

 9983/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

AVUKAT GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 02/07/2015 tarihli ve 29404 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠçiĢleri Bakanlığına Ait Hukuk MüĢaviri Ve Avukat 

Kadrolarına Atama Yapmak Ġçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfından boĢ 

bulunan ve aĢağıdaki tabloda dağılımı gösterilen 30 adet Avukat kadrolarına 19 - 22 Ocak 2016 

tarihleri arasında Ankara’da GiriĢ (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır. 

 

BĠRĠM ADI ADET 

Bakanlık Hukuk MüĢavirliği 6 

Adana Valiliği 1 

Ankara Valiliği 2 

Antalya Valiliği 1 

Balıkesir Valiliği 1 

Bursa Valiliği 1 

Diyarbakır Valiliği 1 

Erzurum Valiliği 1 

EskiĢehir Valiliği 1 

Gaziantep Valiliği  1 

Hatay Valiliği 1 

Ġstanbul Valiliği 3 

Konya Valiliği 1 

Mardin Valiliği 1 
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BĠRĠM ADI ADET 

Sakarya Valiliği 1 

ġanlıurfa Valiliği 1 

Trabzon Valiliği 1 

Van Valiliği 1 

KahramanmaraĢ Valiliği 1 

Edirne Valiliği 1 

Samsun Valiliği 1 

ġırnak Valiliği 1 

TOPLAM 30 

 

GĠRĠġ SINAVINA BAġVURU ġARTLARI 

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

2 - Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3 - ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan ―Kamu Personel Seçme 

Sınavı (B) Grubu KPSSP3‖ puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almıĢ olmak 

kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 150 kiĢi içerisinde bulunmak (150 nci aday 

ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriĢ (sözlü) sınavına alınacaktır.), 

4 - Son baĢvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak. 

BAġVURU USULÜ VE GĠRĠġ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN 

ADAYLARIN TESPĠTĠ 

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan ―2015 

yılı Avukat GiriĢ (Sözlü) Sınavı ĠĢ Talep Formuna‖ 01-07 Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili 

sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan baĢvuru linki aracılığıyla e-Devlet Ģifresi ile eriĢip 

elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. 

2 - BaĢvurular e-Devlet Ģifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 

bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet Ģifresi 

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet Ģifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 

Ģahsen baĢvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 

edebilirler. 

3 - Adaylar, ĠĢ Talep formunu doldurup, ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini 

gerçekleĢtirinceye kadar müracaat süresi içerisinde ĠĢ talep Formu üzerinde değiĢiklik 

yapabileceklerdir. Elektronik ortamda baĢvurusunu sorunsuz bir Ģekilde tamamlayan adayların, ĠĢ 

Talep formunun çıktısını belirtilen baĢvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

4 - ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini yapıp, ―Yazdır‖ butonunu kullanarak ĠĢ Talep 

Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriĢ yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan ―Hatalı Kayıt Bildirim‖ 

dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü ĠĢlemler ġube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 

425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriĢ yapabilmek 

için, ĠĢ Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 

16:00’a kadar talep edebilecektir. 
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5 - Ġlgili sınav bürosunca, hatalı giriĢ nedeniyle yeniden giriĢ yapmak isteyen adaylara,  

07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar elektronik baĢvuru formunda değiĢiklik 

yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 

itibari ile sona erecektir. 

6 - KPSSP3 baĢarı puan sıralamasına göre belirlenen GiriĢ (Sözlü) Sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 10 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

7 - KPSSP3 baĢarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç 

listesine itirazlar 10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 

itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir. 11 Aralık 2015 tarihinde 

saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri iĢleme 

alınmayacaktır. 

8 - Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. Ġtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

9 - KPSSP3 baĢarı puan sıralamasına göre ilan edilen boĢ kadro sayısının beĢ katı (150) 

adaya ait kesin sonuç listesi, 17 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

10 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilen; 

a) BaĢvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iĢ talep formunun 

imzalanmıĢ ve resim yapıĢtırılmıĢ bilgisayar çıktısı, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında 

tamamlamıĢ olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ diploma denklik 

belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) ÖzgeçmiĢ,  

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği, 

f) Görev yeri tercih formu, 

ile birlikte ĠĢ Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıĢtırılmıĢ olarak 28-31 Aralık 

2015 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. Ġstenilen belgeleri süresi 

içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar GiriĢ (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, 

bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

11 - Ġstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar GiriĢ (Sözlü) Sınavına 

çağrılacaktır.  

12 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avukat GiriĢ (Sözlü) Sınavını kazanmıĢ 

olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmıĢ olanların ise 

atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

13 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki iĢ talep formu ile alınacağından, posta yoluyla 

veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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SINAV YERĠ 

GiriĢ (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde 04 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü 

sınava alınacak adayların ĠĢ Talep Formunda belirttikleri yazıĢma adreslerine tebligat yapılarak da 

bildirilecektir. 

SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ Sınavı; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni 

Usul Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza 

Usul Hukuku, ĠĢ Hukuku ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 

Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun 

Hükmünde Kararname konularına iliĢkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, 

ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek 

ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı (10) puan üzerinden 

değerlendirilerek sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠTĠRAZ 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için Komisyon BaĢkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ (70) olması Ģarttır. 

GiriĢ (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, baĢarı puanı en yüksek puanlı adaydan baĢlanmak 

üzere oluĢturulan kesin olmayan baĢarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iĢ 

günü içerisinde hafta içi (09:30 - 17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 

itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca 

itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. Ġtiraz üzerine 

Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Kesin baĢarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. BaĢarı puanının 

eĢitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Kesin baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle ilanda yer alan boĢ sayısı 

kadar asil aday ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek en fazla kadro sayısının yarısı kadar 

yedek aday olmak üzere açıklanır. BaĢarılı olan adayların listesi, sınav komisyonunca Bakanlığın 

www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

ATAMA ĠġLEMLERĠ 

GiriĢ (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan; belirtilen süre içerisinde 

Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde yayımlanacak olan Avukat 

kadroları için atamaya esas görev yeri tercih formu alınacaktır. Tercihte bulunmayan veya ilan 

edilerek duyurulan süre içerisinde formunu Personel Genel Müdürlüğü ĠĢlemler ġubesi 

Müdürlüğüne ulaĢtırmayan ya da tercihte bulunduğu halde baĢarı puan sıralamasına göre 

tercihlerine atanamayacak olan adayların atama görev yerleri GiriĢ Sınav Komisyonunca 

belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

GiriĢ (Sözlü) Sınavını kazanan adayların baĢarı puanı ve tercih sıralamasına göre 

atamaları yapılır. 9682/1-1 
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9980/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9984/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/111770 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ARAÇ ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/ARAÇ 

Adresi 
HÜKÜMET KONAĞI KAT: 3 

ARAÇ/KASTAMONU 
Tel-Faks 0 (366) 362 13 62 0 (366) 362 10 17 

Posta Kodu 37800 E-Mail arac37@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA YÜKSELOĞLU  

Adresi 

YENĠ MAH. MĠTHATPAġA 

CAD. NO: 7/4 

ĠHSANGAZĠ/KASTAMONU 

 

T.C. Kimlik No. 28643029554  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠHSANGAZĠ ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

BAġKANLIĞI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37/34186  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10007/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/170866 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Kayseri/Melikgazi 

Adresi Talas Yolu 5. Km. Tel-Faks 0 352 437 52 63 

Posta Kodu 38039 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ġpek Ofset Matbaacılık (Harun ĠPEK)  

Adresi 
ġairnabi Mah. 187. Sk. No: 16/A1 

Haliliye/ġanlıurfa 
 

T.C. Kimlik No. 37214177518  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
37214177518  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ġanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9985/1-1 
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Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/40177 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BĠT / KAYSERĠ VE CĠVARI ELEKTRĠK T.A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.ġ. Ġl/Ġlçe KAYSERĠ / Melikgazi 

Adresi 
Seyitgazi Mh. Nuhnaci Yazgan Cd. 

No: 34 
Tel-Faks (352) 207 80 00 - (352) 207 81 40 

Posta Kodu 38030 E-Mail ihale@kcetas.com.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE MAD. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: 

Necip OFLAS 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE 

MAD. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.: Adem 

KARA 

Adresi 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: ġerefiye 

Mh. Santral 6. Sk. Faruk Levent ĠĢ Mrk. B 

Bl. Kat: 3 / No: 30 VAN 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE MAD. SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ.: ġerefiye Mh. Hastane 2. Cd. 

Dünya ĠĢ Mrk. Kat: 4 No: 32 VAN 

Necip OFLAS: Ali PaĢa Mh. Oğuzlar 

1. Sk. No: 29/B Ġç Kapı No: 8 

Ġpekyolu / VAN 

Adem KARA: Cumhuriyet Mah. 

Çember Sk. No: 7 Ġç Kapı No: 6 

Çubuk / ANKARA 

T.C. Kimlik No. 
NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: 

27115920108 

Necip OFLAS: 27115920108 

Adem KARA: 54310013816 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: 

6340142543 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE MAD. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.: 7340355348 

Necip OFLAS: 6340142543 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: VAN 

Tic. ve San. Od. 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE MAD. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.: VAN Tic. ve San. 

Od. 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

NECĠP OFLAS MÜHENDĠSLĠK: 011056 

RADO MÜH. ĠNġ. TAAH. VE MAD. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.: 008517 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ATAġEHĠR ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL / ATAġEHĠR 

Adresi 

K. BAKKALKÖY MAH. 

IġIKLAR CAD. NO: 1 

ATAġEHĠR / ĠSTANBUL 

Tel-Faks 0 (216) 577 51 86 - 0 (216) 577 51 85 

Posta Kodu 34758 E-Mail atasehirmem34@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELÇUK YORGANCIOĞLU  

Adresi 
MEHMET AKĠF MAH. EMĠR 

SOK. NO: 15/15 ÜMRANĠYE 
 

T.C. Kimlik No. 20684215200  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20684215200  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ĠSTANBUL KANTĠNCĠLER 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin 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)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— MEF Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/1877 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/2125 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/2351 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


