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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hij-
yeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Bitkisel yağlardan elde edilen ürünler: Rafine yağ dışında, oleokimyasal veya bi-
yodizel işleme ya da damıtma, kimyasal veya fiziksel rafine işlemi yoluyla geri kazanılan bit-
kisel yağdan veya ham bitkisel yağdan elde edilen ürünü,

h) Parti veya seri: Orijin, çeşit, ambalaj şekli, paketleyici, sevkiyatçı, etiketleme gibi
sahip olunan ortak özellikleri bakımından ayırt edilebilir miktardaki bir yemi, bir üretim pro-
sesinde ise üniform üretim parametreleri kullanılarak bir işletmedeki bir ünite üretim miktarını
ya da seri üretim halinde ve birlikte depolandığında ünitelerin sayısını,

ı) Yağ karıştırma işlemi: Karışık yağ üretmek üzere, yalnızca ardışık partiler hariç, ham
yağ, rafine yağ, hayvansal yağ, gıda sanayinden geri kazanılan yağ ve/veya onlardan elde edilen
ürünleri karıştırma işlemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“ç) Ek-2’de bulunan Tesis ve Ekipmanlar başlığı altında belirtilen işletmeler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2011 28155

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/1/2013 28519

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Kasım 2015
CUMA

Sayı : 29538
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—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya

halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri ile teröristle mücadele harekâtında yara-

lanan ve hastalananların, doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda

bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırla-

narak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulup işletilen gazi uyum evlerinde uygu-

lanacak işletme, bakım, idare, tesislerden faydalanma, mali hususlar ve denetime ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri gazi uyum evlerini ve bu te-

sislerden faydalanacak kişileri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanununun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Gazi uyum evi: Bu Yönetmelik esaslarına göre tesislerden faydalanma hakkına sahip,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp ma-

lulleri, teröristle mücadele harekâtında yaralanan ve hastalananların; doğal ortamla baş başa

kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi

ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulup işletilen tesis ve teşkilleri,

b) Gazi uyum evi hak sahibi; 

1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve

harp malulleri, teröristle mücadele harekâtında yaralanan ve hastalananları,

2) Bunlarla beraber faydalanmak kaydıyla, bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukla-

rını; anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının bulunmaması durumunda iki kişiyi aşmamak

kaydıyla diğer refakatçilerini,

c) Harp malulü: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup, Sos-

yal Güvenlik Kurumunca harp malulü olduğuna karar verilenleri,

ç) Hasta: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup teröristle

mücadele görevi esnasında görevden kaynaklanan bir olay sebebi ile hastalanan ve bu nedenle

tedavi gören kişiler ile tedavisi devam eden, henüz haklarında karar tesis edilmemiş ve kesin

rapor almamış kişileri,

d) Malul gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti

sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan

terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının

tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep

ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri,

e) Vazife malulü: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup

Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malulü olduğuna karar verilenleri,

f) Yaralı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup teröristle

mücadele görevi esnasında görevden kaynaklanan bir olay sebebi ile yaralanan ve bu nedenle

tedavi gören kişiler ile tedavisi devam eden, henüz haklarında karar tesis edilmemiş ve kesin

rapor almamış kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Kurullar, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Gazi uyum evleri ile bunlara bağlı birimlerin kuruluş, teşkilat ve kad-

roları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

İdare 

MADDE 6 – (1) Gazi uyum evleri, yönetim kurulu ve kadrolarına atanan veya görev-

lendirilen personel tarafından yönetilir. 

(2) Yönetim kurulu, söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen asgari alay ve

eşiti seviyedeki kıta komutanlığı veya karargâh ve kurum amirliği tarafından, kendi bağlısı

kıta, karargâh ve kurumlardan seçilecek dört asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin

kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye baş-

kanlık eder. Yönetim kurulu her takvim yılı başında bir yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim

kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre aynı üst komutanlıklara bağlı tüm

gazi uyum evleri için de görevlendirilebilir. Müteakip yıllarda aynı üyelerin tekrar görevlen-

dirilmesi mümkündür. 

(3) Yönetim kurulunun görevleri:

a) Gazi uyum evlerinin, kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilmesini, geliştirilmesini

sağlamak, hizmetlerin verimli ve nitelikli olarak yürütülmesine yönelik tedbirleri almak.

b) Gazi uyum evlerinin, gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulun-

mak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üst komutanlığı bilgilendirmek.

c) Hizmetlerin en iyi ve düşük maliyetli sunulmasını sağlamak.

ç) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak.

d) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst komutanlık emir-

leri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak.

e) Gazi uyum evlerinde verilecek hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

f) Gazi uyum evleri müdürlüklerince mahallinde tespit edilmesi gereken ücretlerin tes-

pitine ilişkin prensip, usul ve esasları belirlemek.

g) Hak sahiplerinin gazi uyum evlerine kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek.

(4) Yönetim kurulu en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yö-

netim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir. 

(5) Yönetim kurulunda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çık-

ması hâlinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

(6) Alınan kararlar, tarih ve sayı verilmek suretiyle karar defterine işlenir. Alınan her

karar yönetim kurulu üyelerince imzalandıktan sonra bağlı olduğu kıta komutanı, karargâh

veya kurum amirinin onayına sunulur. Kararlar bağlı olunan kıta komutanı, karargâh veya ku-

rum amirinin onayıyla kesinleşir.
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(7) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evlerine ve bunlara bağlı birimlere ait faaliyet-

lerin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler ile yönetim kurulu kararlarına uygun şekilde yü-

rütülüp yürütülmediğini, bina, demirbaş döşeme ve eşyanın bakımı ile muhafazasının iyi yapılıp

yapılmadığını, muhasebe kayıtlarının, gelir ve giderlerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol

eder. 

(8) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evinin bağlı olduğu kıta, karargâh veya kurum

amiri tarafından her takvim yılı için en az üç kişiden oluşacak şekilde teşkil edilir.

(9) Denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, denetleme sonucu bağlı olunan kıta komu-

tanı, karargâh veya kurum amiri ile tesis yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir. 

Tesis müdürü

MADDE 7 – (1) Her bir gazi uyum evine birer müdür atanır veya görevlendirilir. Mü-

dür, yürürlükte olan mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, amiri olduğu tesisin

faaliyetleri ile ilgili hizmet ve işleri yürütmekle görevlidir. Müdür, tesisten yararlananların

memnuniyetlerin en üst seviyeye çıkarılması ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek mo-

dern hale getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla

yükümlüdür. Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, mal-

zeme ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.

Tesislerde çalışacak personel

MADDE 8 – (1) Gazi uyum evlerinde, kadrolarında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri

personeli, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma per-

soneli, çırak ve beceri eğitimi öğrencileri ile özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırıla-

bilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazi Uyum Evlerinde Sunulacak Hizmetler ve Hizmet Esasları

Gazi uyum evlerinde sunulacak hizmetler

MADDE 9 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulup işletilen gazi uyum evleri;

gazi uyum evi hak sahiplerinin, doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına

katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata

hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, lokanta, piknik alanı, hayvanat bah-

çesi, hobi bahçesi, otel, sahil/plaj, su oyunları merkezi, spor alan ve tesisleri, çamaşır-ütü birimi,

kütüphane, bireysel sosyal gelişim birimleri gibi birimler ile bu birimlerin işletilmesine yönelik

kurulan diğer ünitelerin biri, birkaçı veya tamamından oluşur. 

(2) Gazi uyum evleri bünyesinde açılacak tesisler ile sunulacak hizmetler; tesis ve per-

sonel imkânları, görevli personel durumu ve hak sahiplerinin ihtiyaçları göz önünde bulundu-

rularak yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
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Gazi uyum evlerinde hizmet esasları 

MADDE 10 – (1) Gazi uyum evleri ve bünyesindeki tesislerin tüm faaliyetleri, bu Yö-

netmelikteki hükümler ve Genelkurmay Başkanlığınca bu konuda yayımlanacak yönerge ve

direktifler kapsamında yürütülür. 

(2) Gazi uyum evlerinde, hak sahiplerinin ilgilenebilecekleri uğraşı alanlarının araştı-

rılması, bunlara uygun faaliyetlerin bulunması, onlara hoşça vakit geçirme imkânlarının sağ-

lanması, yaşama sevinci, arzusu ve isteğinin yaratılması sağlanır.

(3) Tesislerden faydalanan kişiler, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve yönetim kurulu

kararlarına uygun olarak hareket eder.

(4) Hak sahipleri yönetim kurulunca belirlenen ücreti ödeyerek tesislerden faydalanır.

Bunlardan hangi hak sahiplerine, hangi tesislerde, ne oranda indirim yapılacağı yönetim kuru-

lunca belirlenir.

(5) Gazi uyum evi bünyesinde bulunan birim ve tesislerin, yeterli talep olmaması ne-

deniyle boş kalması durumunda; muharip gazilerin, şehit annesi, babası, eşi, çocukları ve kar-

deşlerinin ve diğer hastaların tesislerden faydalanabilmelerine yönetim kurulunca karar veri-

lebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hususlar ve İşletme Esasları

Mali hususlar 

MADDE 11 – (1) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelere ait;

a) Muhasebe işlemleri,

b) Tesislerin gelirleri, sermayeleri ve satış fiyatları ile ihtiyaçlarının tespit ve temin

esasları,

c) Satın alma ve muayene esasları,

ç) Kiralama ve kiraya verme esasları,

d) Bağış, promosyon, hibe, sergi, fuar ve reklam gelirleri,

e) Tutulacak kayıtlar,

f) Denetleme işlemleri, 

20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri

Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri

Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve

Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde uy-

gulanır.

(2) Gazi uyum evlerinin gelirleri; işletme ve kira gelirlerinden, bağışlardan, Türk Silahlı

Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflardan hizmet alımı/ayni/nakdi şekilde

yapılacak aktarımlardan, sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirler ile bu gelirlerden elde

edilecek faiz gelirlerinden oluşur.
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(3) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelerden elde edilen gelirlerden,

tesislerin faaliyet alanına giren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alım

giderleri karşılanır. Tesis gelirleriyle karşılanamayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine

ait giderler genel bütçeden karşılanır.

İşletme esasları

MADDE 12 – (1) Gazi uyum evlerinin işletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin her

türlü araç ve diğer imkânlarından yararlanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönerge

MADDE 13 – (1) Gazi uyum evlerindeki birimler ile bu birimlerde görev yapan per-

sonelin görev ve sorumlulukları, tesisten faydalanmak için müracaat edeceklerden istenecek

belgeler, hak sahiplerinin tesislerde uymaları gereken kurallar, disiplin, tesisten ilişik kesme

ve esasları, psiko-sosyal destek hizmetleri kapsamında kurulacak engelli spor kulübünün faa-

liyetleri ile işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Ge-

nelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönergeyle düzenlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda;

a) Genel hususlara ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 6/9/1961 tarihli

ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği,

b) Gazi uyum evleri bünyesinde bulunan sosyal hizmet sağlayan tesis ve teşkillere iliş-

kin, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Ya-

takhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, 

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM

BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA

İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli

İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “merkez

teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” şeklinde de-

ğiştirilmiştir. 
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “merkez teşkilatlarının”

ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici

ve denetleyici kurumların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “kamu kurum ve kuruluşlarını,” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşları ile 5018 sayılı Kanuna

ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumları,” şeklinde, (d) bendi ise

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Yabancı dil puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğ-

retim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden

birinde ve” ibaresi “ve kesintisiz 15 gün süre ile” şeklinde değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında ça-

lışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.”

c) Üçüncü fıkrasında yer alan “diğer birimlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;

a) İkinci fıkrasında yer alan “ücretsiz” ibaresi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanı tutarında aylık

sözleşme ücreti ödenmek suretiyle” şeklinde, “sözleşmeli kadın personelin isteği halinde do-

ğum öncesi” ibaresi “doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen” şeklinde değiştirilmiş ve

anılan fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılmayan bölümü doğum

sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici

iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.” 

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tam zamanlı çalışan personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum izni süresinin

bitiminden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat ücretli süt

izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.”

c) Dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tam zamanlı çalışan personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocu-

ğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölü-

mü hallerinde her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.” 

ç) Beşinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
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d) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kısmi zamanlı çalışan personele, bu maddenin dördüncü fıkrası ile 15 inci maddesi

kapsamında ücretli izin verilir. Ancak bu fıkra gereğince izinli sayılacak günlere karşılık ücret

ödenebilmesi için, bu günlerin sözleşmede belirtilen çalışma süreleri içinde kalması zorunlu-

dur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre

geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi açısından geçerli bir rapor ile kanıtlanan hastalıklar

için sözleşme dönemi içinde 30 günü geçmemek ve hastalık izin süresiyle orantılı olmak üzere

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edi-

lenlerin sözleşme ücret tavanı tutarında aylık sözleşme ücreti ödenmek suretiyle hastalık izni

verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği

ilgilinin ücretinden düşülür. Bir sözleşme dönemi içinde 30 günü aşan hastalık hallerinde 5510

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bir söz-

leşme dönemi içinde hastalık nedeniyle kullanılabilecek izinlerin toplam süresi hiçbir şekilde

180 günü geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “otuz” ibaresi “180” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

b) İkinci fıkrasındaki “ücretsiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya “bulun-

ması halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, anılan bir aylık sürenin bitim tarihinden geçerli

olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında doğum izni veya askerlik nedeniyle

sözleşmesi feshedilen personelden, doğum izni süresinin bitiminden itibaren en geç bir yıl, as-

kerlik görevinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde yeniden görev talebinde bulunanlar

önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşunda aynı görev ve şartlarla boş pozisyon bulunması

ve hizmetine ihtiyaç duyulması ile sözleşmenin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış ol-

ması kaydıyla sınav koşuluna bağlı olmaksızın bir defaya mahsus işe alınabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “genel idare hizmetleri” ibaresi “teknik hizmetler” şeklinde

değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin başına “8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında

sınava girmek suretiyle ücret tavan grupları değişenler ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM

KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK

RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları denetim

kurullarının çalışma usulünü ve denetim kurullarınca düzenlenen raporların usul ve esaslarını

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst

kuruluşları olan birlik, federasyon ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu hakkında

uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek

Kuruluşları Kanununun 12 nci, 23 üncü, 31 inci, 40 ıncı, 55 inci ve 58 inci maddeleri ile

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının

işlemlerinin ve verilen hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi, 

c) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini, 

ç) Denetim kurulu: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun denetim kurullarını, 

d) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (meslek kuruluşu): Oda, birlik, federasyon

ve Konfederasyonu, 

e) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

f) Kanun: Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu, 

g) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu, 

ğ) Oda: Esnaf ve sanatkârlarca kurulan ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Periyodu ve Genel İlkeler

Denetim periyodu 

MADDE 5 – (1) Denetim kurulu, meslek kuruluşunun hesap ve işlemlerini Kanun ve

bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde denetler. 

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan denetimden ayrı olarak, meslek kuruluşunun ola-

ğan iki genel kurulu arasındaki dört yıllık döneme ilişkin hesap ve işlemleri denetim kurulu

tarafından denetlenir. Düzenlenen rapor, denetim kurulu raporu olarak genel kurula sunulur.

Söz konusu raporun kapsamı, denetim kurulunun seçildiği yılın 1 Ocak günü ile bir sonraki

seçimin yapıldığı tarihten önceki yılın 31 Aralık günü arasındaki dört yıllık dönemdir. 

Denetim kurulu raporlarına ilişkin genel ilkeler 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde öngörülen aylık ve dört yıllık dönemlere ilişkin dene-

timler, denetim kurulu üyeleri tarafından birlikte veya konu itibariyle ve işbölümü içerisinde

tek olarak yapılabilir. Ancak, denetim sonucunda düzenlenen raporlar, kurul olarak ve salt ço-

ğunlukla karara bağlanır ve raporun tüm sayfaları denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyen üyelerin şerhleri karara yazılır veya

yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri karara eklenir. 

(2) Denetim kurulu tarafından tanzim edilen raporlarda, incelemenin ait olduğu dönem

veya tarih aralığı ile türü ve raporun düzenlenme tarihi belirtilir, ihtiyaç görülen istatistiki bil-

gilere yer verilir. 

(3) Raporlar, meslek kuruluşunun tüm işlem ve hesaplarını kapsayacak ve bu Tebliğde

öngörülen hususları ihtiva edecek şekilde ayrıntılı bilgiler içerir.

(4) Raporlar sade, açık ve anlaşılır bir dille yazılır ve bu raporlarda mümkün olan en

basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. 

(5) Raporlarda; gerçeğe aykırı, yanıltıcı, abartılı veya üyeler ve diğer kişiler nezdinde

yanlış kanaat uyandırıcı ifadelere yer verilemez. 

(6) Denetim kurulu, bu Tebliğde öngörülen hususlar dışında, gerekli gördüğü konuları

da ilave olarak inceleyebilir ve bunların sonuçlarına raporlarda yer verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kuruluna Sunulacak Rapor

Denetim konuları 

MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu ve meslek kuruluşu personeli, denetlenen döneme

ilişkin mizan cetvelini, defterleri ve talep edilen diğer bilgi ve belgeleri denetim kuruluna verir. 

(2) Denetim kurulunca yapılan denetimlerde asgari olarak; 

a) Odaya kaydolan ve kaydını sildiren üyelere ilişkin işlemlerin Kanunun 6 ncı, 7 nci

ve 8 inci maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve anılan maddelerde belirtilen şartların

sağlanıp sağlanmadığı, üyelik kaydına ve oda kaydının silinmesine ilişkin ilgili oda yönetim

kurulunun zamanında karar alıp almadığı, 
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b) Odalarda üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, eksiksiz, doğ-

ru ve yeterli bilgileri haiz şekilde tutulup tutulmadığı, söz konusu bilgilerde gerekli güncelle-

menin zamanında yapılıp yapılmadığı, 

c) Meslek kuruluşunun evrak ve arşiv hizmetleri kapsamında yapılan işlemlerin mev-

zuata uygun olup olmadığı, 

ç) Meslek kuruluşu personeline ait bilgilerin, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri taba-

nında güncel olarak tutulup tutulmadığı, istihdam edilecek personelin işe giriş bildirgesinin

Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında bildirilip bildirilmediği, ayrıca özlük dosyalarında per-

sonele ilişkin görev istek formu, sabıka belgesi, atama, yükselme, izin, disiplin cezası ve fazla

mesai gibi belgelerin bulunup bulunmadığı,

d) Denetlenen dönem içerisinde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılığına atama

yapılmışsa atananların Kanunun 57 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, 

e) Meslek kuruluşu yönetim kurulunun en az ayda bir toplanıp toplanmadığı, toplantı

çağrısının üyelere yazılı olarak yapılıp yapılmadığı, bu toplantılarda toplantı ve karar nisapla-

rına uyulup uyulmadığı, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler hak-

kında gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı ve bunların yerine yedek üyelerin çağrılıp çağrıl-

madığı, 

f) Genel sekreterin tek başına yetkili olduğu hâller hariç olmak üzere giderlerin başkan

veya vekili ile genel sekreterin ortak imzasıyla yapılıp yapılmadığı, meslek kuruluşu adına ya-

zılan yazıların da aynı şekilde imzalanıp imzalanmadığı, 

g) Meslek kuruluşuna ait para ve kıymetli evrakın kasada saklanıp saklanmadığı, 

ğ) Kasada, yönetim kurulu kararı gereği olması gereken tutardan fazla para bulunduru-

lup bulundurulmadığı ve paranın ilgili banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı, 

h) Çalışılmakta olan banka şubeleriyle aylık ekstreler alınmak suretiyle hesap mutaba-

katının her ay sonunda düzenli olarak yapılıp yapılmadığı, 

ı) Tahsil ve tediye fişlerinin günlük düzenlenerek, bu fişlerin muntazam bir şekilde kasa

defterine işlenip işlenmediği, tanzim edilen ilgili evrak kayıtlarının süresi içinde ilgili deftere

intikalinin sağlanıp sağlanmadığı, 

i) İhtiyaca göre alınan demirbaş malzemelerin demirbaş defterine gününde ve düzenli

bir şekilde işlenip işlenmediği ve mevcut demirbaşların demirbaş defterindeki sıra numarasına

göre numaralandırılıp numaralandırılmadığı, 

j) Birlik yönetim kurulunun odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri ince-

leyip incelemediği ve neticelendirip neticelendirmediği ya da gerek görülmesi halinde konuyu

Konfederasyona intikal ettirip ettirmediği, 

k) Birliklerde birlik genel sekreterinin birliğe üye odaların genel sekreterleri ile temmuz

ve aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme

toplantısı yapıp yapmadığı, 
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l) Verilen hizmet ve onaylanan belgelerden ne kadar ücret alındığı ve alınan ücretlerin

mevzuata ve Konfederasyon tarafından belirlenen tarifelere uygun olup olmadığı,

incelenir. 

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan denetimlerde ayrıca denetim kurulları, kayıt ücreti

ve yıllık aidatların/katılma paylarının zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol eder ve buna

ilişkin tespit ve değerlendirmeleri ile kayıt ücreti ve yıllık aidata/katılma payına ilişkin Kanunda

ve 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Öde-

yecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara riayet

edilip edilmediğini raporunda belirtir. 

(4) Denetim kurulu, denetlenen dönem içerisinde en az bir defa meslek kuruluşunun

nakit mevcudu ile menkul kıymetlerini; sayım yapmak, kayıtlarla karşılaştırmak ve ihtiyaç du-

yulan diğer yöntemleri tatbik etmek suretiyle kontrol eder. Ulaşılan sonuçlara raporda yer verilir

ve düzenlenen tutanaklar bu rapora ek yapılır. 

Raporun sunulması 

MADDE 8 – (1) Aylık denetimlerin sonuçlarını gösteren raporlar;

a) 1 Ocak-31 Mart,

b) 1 Nisan-30 Haziran,

c) 1 Temmuz-30 Eylül,

ç) 1 Ekim-31 Aralık,

tarihleri arasını kapsayacak şekilde nisan, temmuz, ekim ve ocak aylarının on beşinci gününün

mesai bitimine kadar bir yazı ekinde yönetim kuruluna sunulur.

(2) Raporun sunumu için öngörülen son günün tatil gününe denk gelmesi halinde ilgili

raporun sunulma tarihi, tatili takip eden ilk iş günüdür. 

Rapora ilişkin yapılacak işlemler 

MADDE 9 – (1) Denetim kurulu tarafından sunulan rapor yönetim kurulunun ilk top-

lantısında müzakere edilir, tespit ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbir ve kararlar alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurula Sunulacak Rapor

Genel kurula sunulacak raporun içeriği 

MADDE 10 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan denetimler sonu-

cunda düzenlenen genel kurula sunulacak denetim kurulu raporu, aşağıda belirtilen bölüm ve

konuları içerecek şekilde düzenlenir.

a) Kuruluş işlemleri bölümü 

1) Yeni kurulan meslek kuruluşlarında, kuruluş işlemleri için yapılan harcamalar ve bu-

na ilişkin muhasebe işlemleri ile üye kayıtları incelenir, kuruluş işlemlerinde mali ve üyelik
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açısından herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı raporda belirtilir. Ayrıca inceleme so-

nucunda oda kuruluşunun iptalini gerektirecek nitelikteki hususların tespiti halinde ise durum

ivedilikle Bakanlığa bildirilir.

2) Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer odalardan ayrılmış olanların eski odala-

rındaki üyeliklerinin sona erip ermediği ve dosyalarının üyesi oldukları yeni kurulan odaya

devredilip devredilmediği açıklanır. 

b) Organ üyelikleri bölümü 

1) Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin, Kanunun 7 nci maddesinde yer alan

üyelik şartları ile 50 nci maddesinde öngörülen organ üyeliğine seçilme şartlarını taşıyıp taşı-

madığına ilişkin yapılan araştırma neticesine yer verilir.

2) Yönetim kurulu üyeleri hakkında, meslek kuruluşunu zarara uğratıcı eylemleri do-

layısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte

açılmış ceza davası bulunmakta ise davaya ilişkin genel bilgilere yer verilir. 

3) Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyeleri ile denetim ve disiplin kurulu üye-

lerine yapılan aylık ücret veya huzur hakları ile yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerinde, Ka-

nunun 56 ncı maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ve genel kurul tarafından belirlenen limit ve

esaslara aykırı davranılıp davranılmadığı ve organ üyelerinin meslek kuruluşunun sadece bir

iştirakinden ücret alıp almadığı incelenir. 

4) Odalarda gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayrimenkul karşılığında

ödünç para alınması, kurulmuş veya kurulacak şirket ve kooperatiflere iştirak edilmesi ve vakıf

kurulması hususlarında bağlı olunan birliğin muvafakatinin alınıp alınmadığına ve bu konulara

ilişkin yönetim kurulunun birliğin muvafakati ve genel kurulun kararları çerçevesinde hareket

edip etmediği açıklanır. 

5) Meslek kuruluşunun organlarında görev yapan üyelerin ve yakınlarının, Kanunun

51 inci maddesinde öngörülen görev alma yasağına ilişkin usul ve esaslara aykırı davranıp dav-

ranmadığı belirtilir. 

6) Yönetim kurulu faaliyet raporunun meslek kuruluşunun gerçek durumunu yansıtır

şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanıp hazırlanmadığı ortaya konulur. 

c) Üyelik işlemleri bölümü 

1) Üye sayısı açıklanarak aktif üye sayısının yüzden aşağıya düşüp düşmediği belirtilir. 

2) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sa-

natkârların zamanla ayrı oda kurmaları halinde bunun sonucu olarak kalan üye sayısının iki

yüzden aşağı düşüp düşmediğine yer verilir. 

3) Oda üyesi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinin mev-

zuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulup konulmadığı açıklanır. 

4) Mesleki eğitim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve

bu faaliyetler için ayrılan fonun yine mevzuata uygun harcanıp harcanmadığı belirtilir. 
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ç) Defter ve belgeler bölümü 

1) Meslek kuruluşu tarafından Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca tutulması zorunlu

olan muamelata ilişkin defterlerin tutulup tutulmadığı, ayrıca aynı maddede sayılan belge, be-

yanname, makbuz ve fişlerin kullanılıp kullanılmadığı belirtilir. 

2) 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Es-

naf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında,

meslek kuruluşu tarafından muhasebeye ilişkin yevmiye defteri, büyük defter (defteri kebir),

kasa defteri, yardımcı hesaplar defteri, demirbaş defteri ve kıymetli evrak defterinin tutulup

tutulmadığına yer verilir. 

3) Meslek kuruluşunca tutulması gereken defterlerden; yevmiye defteri, büyük defter,

kasa defteri, üye kayıt defteri ve yönetim kurulu karar defterinin notere tasdik ettirilip ettiril-

mediği belirtilir. 

4) Muhasebeye ilişkin defterlere kayıtların Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları

Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen sürede yapılıp yapılmadığı ile kayıt düzen ve usulüne

uyulup uyulmadığından bahsedilir. 

5) Yazışma evrakı ile muhasebe evrakının ve özelliği olan kayıt ve dokümanların,

31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sa-

natkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde saklanıp

saklanmadığı ortaya konulur. 

6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin tümünün mevzuat açısından

geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanıp dayanmadığı açıklanır. 

d) Hesaplar ve mali durum bölümü 

1) Bilanço ve gelir gider tablosunun, meslek kuruluşunun muhasebe defterlerine uygun

olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, yanlış ve eksik bilgi bulunup bulunmadığı, bilanço kalemle-

rinin ayrıntılı bilgi içerip içermediği ortaya konulur. 

2) Bilanço ve gelir gider tablosunun, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muha-

sebe Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği belirtilir. 

3) Bir önceki genel kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço ka-

lemlerinin uyumlu olup olmadığı açıklanır. 

4) Bilançoda “Hazır Değerler” ve “Menkul Kıymetler” bölümünde yer alan tutarların

fiilen bulunup bulunmadığı sayım ile tespit edilir ve sayım sonuçlarına raporda yer verilir. 

5) Meslek kuruluşunun alacaklarının hangi işlemlerden kaynaklandığı, alacakların ta-

kibi ve tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizliğin gösterilip gösterilmediği

belirtilir. 

6) Meslek kuruluşu kayıtlarında görünen avansların ayrıntılı dökümü incelenerek bu

avansların meslek kuruluşunun amaç ve faaliyeti kapsamında verilip verilmediği, avans ka-

patma işlemlerinde süre ve belge yönünden gerekli titizliğin gösterilip gösterilmediği ortaya

konulur. 
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7) Meslek kuruluşunun genel olarak borçlarının dökümü incelenerek borçların gerçek

bir mal veya hizmet alımına dayanıp dayanmadığı, borçların vadesinde ödenmesi konusunda

yönetim kurulunca gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarında açıklama yapılır. 

8) Üyelerden yapılan her türlü tahsilatın kayıtlara eksiksiz intikal ettirilip ettirilmediği,

gecikme zammı tahakkuk ve tahsilatlarının yapılıp yapılmadığı açıklanır. 

9) Yasal mali yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, meslek

kuruluşu faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz veya gecikme cezası ödenmiş

ise bunların dökümü, nedenleri ve bilançoda açık olarak yer verilip verilmediği belirtilir. 

10) Meslek kuruluşunca gayrimenkul ve/veya taşıt alım ve/veya satımı yapılmışsa bu

alım ve satım işlemlerinin genel kurul kararlarında belirtilen esaslara uygun olup olmadığına

yer verilir. 

11) Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve meslek kuruluşunun iş hacmiyle

uyumlu olup olmadığı ortaya konulur. 

12) Meslek kuruluşu tarafından yapılan sosyal yardımların Kanunda öngörülen esas ve

sınırlamalar dahilinde yapılıp yapılmadığı, odaların muhtaç durumdaki oda üyelerine, birlik

ve federasyonların bütçe imkânları elverişli olmayan üye odalara, Konfederasyonun bütçe im-

kânları yeterli olmayan birlik ve federasyonlara yaptığı ayni ve nakdi yardımların mevzuat hü-

kümleri ve objektif kıstaslar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı rakamsal veriler doğrultusunda

açıklanır. 

13) Bu bent uyarınca yapılan tespitler çerçevesinde, meslek kuruluşunun mali durumu

hakkında genel bir değerlendirme yapılır. 

e) Diğer açıklamalar ve sonuç bölümü 

1) Meslek kuruluşunun, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunup bulunmadığı be-

lirtilir. 

2) Bakanlıkça ve/veya üst kuruluşça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği

açıklanır. 

3) Kanunun 15 inci maddesi uyarınca odanın feshini gerektiren bir durumun olup ol-

madığı açıklanır. 

4) Meslek kuruluşuna ait defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim kuruluna verilip

verilmediği ve bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığı ortaya konulur. 

5) Bu Tebliğde yer almayan hususlara ilave olarak denetim kurulu raporunda gerekli

görülen açıklamalara ve önerilere yer verilebilir. 

6) İşlerin yürütülmesinde görülen eksiklikler ile Kanun, ikincil düzenlemeler ve ana

sözleşmeye aykırı hareketler belirlenmiş ise kısa açıklama yapılır ve yapılacak işleme dair gö-

rüşlere yer verilir. 
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7) Sonuç bölümünde, meslek kuruluşunun hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda

ulaşılan kanaat belirtilerek yönetim kurulunun ibra edilmesi veya ibra edilmemesi genel kurulun

takdirine sunulur. 

Dönem sonu raporuna ilişkin yapılacak işlemler 

MADDE 11 – (1) Denetim kurulu, 9 uncu maddeye uygun olarak hazırladığı denetim

raporunu, yönetim kuruluna bir yazı ekinde sunar. Söz konusu rapor, diğer genel kurul belge-

leriyle birlikte toplantıdan on beş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Ba-

kanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgisine sunulur ve kuru-

luşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Odaların birlik denetim kurulu tarafından denetlenmesi 

MADDE 12 – (1) Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında

Bakanlık, ihbar veya şikâyet doğrultusunda ya da resen odaların hesap ve işlemlerinin, bağlı

bulunulan birliğin denetim kurulu tarafından incelenmesini isteyebilir. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen ve istem üzerine yapılan denetimlerde birliklerin denetim

kurulları, birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde

Bakanlık adına inceler ve sonuçlarını konsolide ederek iki ay içerisinde Bakanlığa gönderir.

İnceleme konuları şunlardır: 

a) Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların oda yönetim kurulu ta-

rafından yerine getirilip getirilmediği. 

b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığı. 

c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getiril-

mediği.

ç) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediği.

d) Odanın mali bilgilerinin, üye kayıtlarının, personel ve organ üyelerinin Bakanlık

e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz şekilde tutulup tutulmadığı. 

(3) Bu madde kapsamında yapılan denetimlerde; oda yönetim kurulu, oda genel sekre-

teri ve personeli tarafından mizan cetveli, defterler, muhasebe belgeleri ve talep edilen diğer

bilgi ve belgeler gecikmeksizin birlik denetim kuruluna verilir ve gerekirse yerinde inceleme

imkânı sağlanır.

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olan esnaf ve sanatkârlar meslek ku-

ruluşlarının genelge, tamim, talimat ve benzeri görüşlerinde yer alan hükümler uygulanmaz. 
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Uygulama 

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili tereddüt oluşması halinde, Esnaf

ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hareket edilir. Bu Tebliğ kapsamın-

da düzenlenecek raporlarda Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek

denetim raporu formları kullanılır.

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI

YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT)’NİN ATIFTA BULUNDUĞU

STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ (2015/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nde

atıfta bulunulan Uyumlaştırılmış Ulusal Standart ve ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartla-

rının yer aldığı Ek-1’deki listenin yayımlanmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

(1999/5/AT)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan listedeki hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli

düzenlemeleri yapmaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz

ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara

Dair Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Kasım 2015 

CUMA 
Sayı : 29538 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/265 

Karar No : 2015/410 

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 

Mohammadalı ve Fatıme oğlu, 1971 Tehran D.lu, REZA MAJIDI tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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 edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9055 

————— 
Esas No : 2007/409 

Karar No : 2015/415 

Resmi Belgede Sahtecilik ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 34. Maddesine Aykırılık 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/02/2014 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATLERĠNE, 

5682 sayılı Yasanın 34/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları için mahkememize açılan 

kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATLERĠNE, idari soruĢturma 

zamanaĢımı süresinin dolmuĢ olması nedeniyle sanıklara idari para cezası verilmesine YER 

OLMADIĞINA karar verilen, 

Ġsmiray ve Amide oğlu, 1989 Afganistan D.lu, VAHĠT SAYĠSĠM RAHMETĠ, Kaçkul ve 

Afgan oğlu, 1986 Afganistan d.lu, ĠHSAN SAYĠSĠM ĠHSANALLA, Hafız ve ġükriye oğlu, 1985 

Afganistan D.lu, HALĠT NURĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli 

kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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 edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9056 
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/58 

Karar No : 2015/411 

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 Khrım ve 

Fatmeh oğlu, 24.08.1984 d.lu, AHMED KHALDONI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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 edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9054 

—— •• —— 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/114 

Karar No : 2014/701 

Sanık Kimliği : Hüseyin HAMZAOĞLU (T.C. Kimlik Nu.: 25457535332): Ahmet ve 

Hava oğlu, 01.02.1988 Araklı doğumlu. Trabzon Ġli Araklı ilçesi 

Çamlıktepe Köyü nüfusuna kayıtlı. Suç tarihinde; Hatay-Ġskenderun 39. 

Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. K.lığı emrinde görevli 1988/2 tertip Tnk. Er 

iken terhisli. 

Suç : Üste Fiilen Taarruz 

Suç Tarihi : 19.07.2009 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 29.12.2014 tarihinde yapılan duruĢmasında; 

Sanık (Ter.) P. Er Hüseyin HAMZAOĞLU'nun 19.07.2009 tarihinde üstü konumunda bulunan 

mağdur Dz. Onb. Muhammed Mustafa BAYAN'a karĢı Üste Fiilen Taarruz suçunu iĢlediği sübuta 

erdiğinden eylemine uyan 1632 sayılı As. CK' nın 91/1'inci maddesinin "az vahim hal" cümlesi 

gereğince takdiren ALTI AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleĢtirdiği anlaĢıldığından hükmolunan ceza 

5237 sayılı TCK'nın 29'uncu maddesi gereğince takdiren 3/4 oranında indirilerek BĠR AY 

ONBEġ GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı TCK' nın 62/1 

inci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BĠR AY YEDĠ GÜN HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

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

BIRAKILMASINA, 

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

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddesi gereğince BEġ (5) YIL DENETĠM SÜRESĠ 

UYGULANMASINA, BU SÜRE ĠÇERĠSĠNDE DAVA ZAMANAġIMININ DURACAĞININ 

ĠHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a, b, c maddeleri gereğince takdiren HĠÇBĠR DENETĠMLĠ 

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

bir suç iĢlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ ĠHTARINA, 

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

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDĠLMESĠNE, 

BeĢ (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arĢiv kaydının 

ĠSTENĠLMESĠNE, kasıtlı bir suç iĢlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDĠLMESĠNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

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

bir suretinin Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERĠLMESĠNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararlarına 

karĢı ayrı ayrı itiraz; Görevsizlik kararlarına karĢı ayrı ayrı temyiz yolu açık olmak üzere Katılan 

Sanık Hüseyin HAMZAOĞLU ve sanıklar Mehmet TOSUN, Mesut ADEMOĞLU, Yüksel 

BARS ve Ramazan MUTLU'nun YOKLUĞUNDA oy sırası ve oy birliğiyle karar verildi. 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararlarına karĢı ayrı ayrı, 353 sayılı Kanunun ek 1'inci 

maddesi delaletiyle 5271 sayılı CMK'nın 268/1'inci maddesi uyarınca taraflara kararın tebliğinden 

itibaren yedi günlük süre içerisinde askerî veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler yönünden 

en yakın askerî birlik komutanlığına veya askerî kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza 

ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü veya yazılı müracaatla 5271 sayılı CMK'nın 

231/12'nci maddesi uyarınca en yakın askeri mahkeme olan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı 

Askeri Mahkemesinde itiraz hakkı bulunduğu açıklandı. Görevsizlik kararlarına karĢı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi ile değiĢik 

40'ncı ve 353 sayılı Kanunun 209'uncu maddesi âmir hükmü uyarınca temyiz isteminin karar veya 

hükmün sanıklar Mehmet TOSUN ve Mesut ADEMOĞLU'na ve katılan Hüseyin 

HAMZAOĞLU'na ayrı ayrı tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde olacağı, teĢkilatında Askeri 

Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askerî Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün 

gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden baĢlayarak bir hafta olduğu, Askeri Savcı için temyiz 

süresinin karar veya hükmün tefhiminden itibaren bir hafta olduğu, taraflara temyiz isteminin 

Askerî veya sivil adli makamlara, asker kiĢiler yönünden en yakın Askerî Birlik Komutanlığına 

veya Askerî Kurum Amirliğine sözlü veya yazılı müracaatla yapılacağı, tarafların bu Ģekilde 

Askerî Yargıtay'da hükmü temyiz etme haklarının bulunduğu açıklandı. Temyiz hakkının 

kullanılmasına iliĢkin olarak belirtilen bir haftalık sürenin hak düĢürücü süre olduğu, dolayısıyla 

bir haftalık sürenin geçirilmesi halinde temyiz hakkının sona ereceği hususu ile kanun yol ve 

süresi anlatıldı, usûlen tefhim edildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamıĢ 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 9117 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

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

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

Esas/Karar No : 2014/479 - 420 
Karar Tarihi : 01.08.2014 
Suç : Firar 
Uygulanan K. Md. : As. C.K.nun 66/1-a, 73,TCK'nun 62. maddeleri ve 5237 Syl. 

TCK'nun 52, 52/4'üncü maddeleri. 
Sanık Kimliği : Salih ÇELĠK; Ziya ve Fikriye Oğ. 1993 D. lu, ERZURUM/Ġspir 

Kırık Mah./Ky. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 18337955382) 
Karar : 3.000,00 TL.(ÜÇ BĠN TÜRK LĠRASI) Adli para cezası. 
 9121 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNDE LOKOMOTĠF, YOLCU VAGONU, 
RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN DMU DĠZĠLERĠ VE JENERATÖR 

VAGONLARININ TEMĠZLĠĞĠNĠN YAPTIRILMASI 
HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2015/155994 
1 -Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 ALSANCAK/ĠZMĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr  
d) Ġhale Dokümanlarının  

 Görülebileceği Ġnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

  Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü ĠĢyerlerinde 
Lokomotif, Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu 
Tren DMU Dizileri Ve Jeneratör Vagonlarının 
Temizliğinin Yaptırılması Hizmet Alımı ĠĢi. 83 
personel ile 12 ay süresince Hizmet Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
BaĢkanlığına 03/12/2015 Tarihi PerĢembe Günü Saat 15:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 ¨ Bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 10286/1-1 
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KAT KARġILIĞI KONUT + DÜKKAN ĠNġAATI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bahşılı Belediye Başkanlığından: 

Kırıkkale Ġli, BahĢılı Ġlçesi, Doğanay Mahallesinde bulunan, mülkiyeti BahĢılı 

Belediyesine ait aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat 

karĢılığı yaptırılacak olan Konut + Dükkan ĠnĢaatı iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

 

Ġli Ġlçesi Mahallesi 

Ada/ 

Parsel Alanı 

Bürüt ĠnĢaat 

Alanı 

ĠĢin Adı/ 

Kullanım ġekli 

Kırıkkale BahĢılı Doğanay 
1925 ada 

2 parsel, 

12.492,00 

m² 

26.332,20 

m² 

Konut + 

Dükkan 

 

1 - Ġhale 04/12/2015 Cuma günü saat 11.00’da Hüseyin OnbaĢı Mahallesi Fatih Sultan 

Mehmet Caddesi No: 23 BahĢılı/KIRIKKALE adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 

Projesi Belediyemizce hazırlanmıĢ olup, toplam 6 Blok toplamı 312 (2+1 konut), dairelik 

konut ve 8 adet dükkan iĢi ihale edilecektir. 2886 sayılı D.Ġ.K.nun 45. maddesi gereği açık teklif 

usulü ile yüzdelik oranına göre (Daire sayısına ve dükkan sayısına denk gelecek Ģekilde) inĢaat 

yapmak üzere teklif verilecektir. Belediye verilen teklifler sonucunda hissesine düĢen daire 

sayısını istediği bloktan alma hakkına sahip olacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 14.400.000,00-TL. (ondörtmilyondörtyüzbinlira)’dır. 

Belediyemize verilecek teklifler konut ve dükkan hisse teklifleri en az % 15’den baĢlamak üzere 

teklif verilecektir. 

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A - Kanuni ikametgahı olması, nüfus cüzdan sureti, 

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

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

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri, 
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F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi, 

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Yüklenici % 3 tutarında 432.000,00 (dörtyüzotuzikibinlira) TL geçici teminat 

yatırmak zorundadır. Geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; BahĢılı 

Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi 

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

L - Yer görme belgesi, 

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (K.D.V hariç) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Ġmar ĠĢleri Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da 

incelenebilir. 

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar BahĢılı Belediye BaĢkanlığı Ġhale Komisyonuna verilmesi Ģarttır. 

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

Ġlan olunur. 10435/1-1 

—— • —— 
ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı ĠĢletmelerimiz ihtiyacı olan 2 (Ġki) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 01/12/2015 Salı günü saat 11.00’a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62     Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 10434/1-1 

————— 
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 TARIM ĠġLETMESĠNĠN  

2016 YILI ĠSTĠHSALĠ 74.650 TON ĠNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

1 - AĢağıda adı belirtilen 12 Tarım ĠĢletmesinde 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri 

arasında üretilecek tahmini 74.650 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 

2 - Ġhale 09/12/2015 ÇarĢamba günü saat 14.30’da TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) ĠHALE SALONUNDA Merkez 

Alım-Satım ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmadığı veya 

verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 16/12/2015 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 

Ģartlarda tekrar yapılacaktır. 

Ġhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
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3 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR  

ĠĢletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat 

tutarı, aĢağıdaki gibidir. 

 

PARTĠ 

NO ĠġLETME ADI 

MĠKTARI 

(TON) 

MUHAMMEN 

TUTARI (TL) 

% 3 GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT (TL) 

  1 ALTINOVA TĠM.   2.400 2.760.000,00 82.800,00 

  2 ANADOLU TĠM.   7.600 8.740.000,00 262.200,00 

  3 CEYLANPINAR TĠM. 17.000 19.550.000,00 586.500,00 

  4 ÇUKUROVA TĠM.   2.250 2.587.500,00 77.625,00 

  5 DALAMAN TĠM.   3.300 3.795.000,00 113.850,00 

  6 GÖKHÖYÜK   1.450 1.667.500,00 50.025,00 

  7 GÖZLÜ   7.300 8.395.000,00 251.850,00 

  8 KARACABEY TĠM.   7.500 8.625.000,00 258.750,00 

  9 KOÇAġ TĠM. 12.900 14.835.000,00 445.050,00 

10 POLATLI TĠM.   3.900 4.485.000,00 134.550,00 

11 SULTANSUYU TĠM.   1.300 1.495.000,00 44.850,00 

12 TÜRKGELDĠ TĠM.   7.750 8.912.500,00 267.375,00 

TOPLAM 74,650 85.847.500,00 2.575.425,00 

 

Ġhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir. 

4 - Ġnek sütü satıĢ fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan 

az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiĢ olduğu fiyat geçerli olacaktır) 

belirlenen inek sütü satıĢ fiyatının (TL/KĞ) üzerine +%....... artırım Ģeklinde yapılacak ve o 

dönem için esas alınacak Ġnek sütü satıĢ fiyatı olacaktır.  

Ġhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 

süreyle geçerli olacaktır. 

5 - Ġhaleye girebilme Ģartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TĠGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 09/12/2015 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6 - SözleĢme ilgili iĢletme ile firma arasında ĠĢletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 

7 - Ġhale Ģartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA), ilgili ĠĢletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin 

edilebilir. 

8 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satıĢ iĢlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 

TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

Ġlan olunur. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70 - 80 

Fax : 0 312 425 59 55 10403/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Gemlik Belediye Başkanlığından: 

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı 

D.Ġ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satıĢı yapılacaktır. Ġhale 04.12.2015 

Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal YaĢam Merkezi Binası No: 138 

Gemlik adresindeki Gemlik Belediye BaĢkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda 

Encümen tarafından yapılacaktır. 
 

Sıra 

No Mahalle/Sk. Ada Parsel m² 

Cinsi/Ġmar 

Durumu Tahmini Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 
Hisar 

Mahallesi 
455 1 3260 m² 

Arsa/Otel 

Alanı 
4.000.000 TL 120.000 TL 

 
2 - Ġhaleye katılacaklardan aĢağıdaki belgeler istenecektir; 

a) Teklif Mektubu (ġartname eklerinde örneği mevcut) 

b) TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kiĢiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

e) Gerçek kiĢiler için Ġkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği  

h) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak giriĢim beyannamesi 

l) Ġhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmıĢ, SGK Kurumundan ve Vergi Dairesinden 

iliĢkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge 

m) ġartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmıĢ borcu yoktur belgesi 

o) Yer görme belgesi 

3 - TaĢınmazın bedeli peĢin ödenecektir. 

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. Ġhale bedeli üzerinden %6 Kesin 

Teminat alınır. 

5 - Ġhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - TaĢınmaz ihalesine teklif vereceklerin Ģartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 04.12.2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur. 

7 - Ġlgililer ihale Ģartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda Ģartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - Ġhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 10268/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UġAK - BALIKESĠR YOL BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKASINDAKĠ KORUMALI HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN 

KORUNMASI, BAKIMI VE 114 HEMZEMĠN GEÇĠT ĠġLETME GÖREVLĠSĠNĠN  

27 ADET KORUMALI HEMZEMĠN GEÇĠTTE12 AY SÜRE ĠLE HĠZMET  

ALIMI YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/155752 

1 - Ġdarenin: 

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

No: 121/A  35220 ALSANCAK/ĠZMĠR 

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

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

d) Ġhale Dokümanlarının 

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

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UġAK ve 

BALIKESĠR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

Korunması, Bakımı ve Ġçin Toplam 114 Hemzemin Geçit ĠĢletme Görevlisinin 27 Adet Korumalı 

Hemzemin Geçitte 12 Ay Süre Ġle Hizmet Alımı Yaptırılması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 02.12.2015 Tarihi ÇarĢamba Saat 15:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10233/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ĠZMĠR - AYDIN YOL BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKASINDAKĠ KORUMALI HEMZEMĠN  

GEÇĠTLERĠN KORUNMASI, BAKIMI VE 129 HEMZEMĠN 

GEÇĠT ĠġLETME GÖREVLĠSĠNĠN 30 ADET KORUMALI  

HEMZEMĠN GEÇĠTTE 12 AY SÜRE ĠLE HĠZMET  

ALIMI YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2015/155724 

1 - Ġdarenin: 

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

No: 121/A   35220 ALSANCAK/ĠZMĠR 

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

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

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

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü ĠZMĠR - 

AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

Korunması, Bakımı ve 129 Hemzemin Geçit ĠĢletme Görevlisinin 30 Adet Korumalı Hemzemin 

Geçitte 12 Ay Süre Ġle Hizmet Alımı Yaptırılması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 02.12.2015 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10234/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA ARAÇ TANIMA SĠSTEMĠ (ATOS) 

ĠLE 400.000 LT. EURO DĠZEL MOTORĠN SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2015/156015 

1.Ġdarenin: 

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

No: 121/A   35220 Alsancak/Ġzmir 

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

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

d) Ġhale Dokümanlarının 

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

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü Araçlarına Araç 

Tanıma Sistemi (ATOS) Ġle 400.000 LT. Euro Dizel Motorin Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 04.12.2015 Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10235/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar KISIM-1: 65 ADET DĠZÜSTÜ 

BĠLGĠSAYAR ve KISIM-2: 65 ADET TÜMLEġĠK BĠLGĠSAYAR ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine, ilave hususlar listesine ve istenilen ACER, ASUS, DELL, HP, 

LENOVO markalarından birine, KISIM-3: 55 ADET TABLET BĠLGĠSAYAR ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine, ilave hususlar listesine ve istenilen APPLE markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE KISIMLARI ĠHALE EVRAK BEDELĠ 

KISIM-1: 65 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 100.-TL 

KISIM-2: 65 ADET TÜMLEġĠK BĠLGĠSAYAR 100.-TL 

KISIM-3: 55 ADET TABLET BĠLGĠSAYAR 100.-TL 

TÜM KSIMLAR VEYA BĠRDEN FAZLA KISIM ĠÇĠN  130.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ilave hususlar listesi, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine, ilave hususlar listesine ve istenilen markalarına, uygunluğunun 

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

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

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

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

 10414/1-1 
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200 ADET TĠP-1 ANAHTAR VE 100 ADET TĠP-2 ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

(II) ihtiyacı 200 adet Tip-1 Anahtar ve 100 adet Tip-2 Anahtar teknik Ģartnamesine ve Cisco 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar Kesintisiz Güç Kaynağı teknik Ģartnamesine ve Ġnform markasına uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Ġnform markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YAZILIM VE 

DONANIM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muğla BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım ve Donanım Malzemesi teknik Ģartnamesine ve teknik 

Ģartnamesinde istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte markası, teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3 ADET OTOMASYON SĠSTEM SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı 3 adet otomasyon sistem sunucusu teknik Ģartnamesine ve HP markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ve HP markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve Hp 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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AĞ ANAHTARI (SWITCH) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Ġl Müdürlükleri (TĠM) ihtiyacı Ağ Anahtarı 

(SWITCH) teknik Ģartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi KuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ZĠMBRA ELEKTRONĠK POSTA UYGULAMASI LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gazi Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Zimbra Elektronik Posta 

Uygulaması Lisansı kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ISO 27001 BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı kurumsal kaynak yönetim sistemi yazılımı teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR GÜVENLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktar Güvenlik Malzemesini teknik Ģartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline, Ofis Ticari Ģartnamesi ve 

ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

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

3 - Teklifler, 27.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve ekli listede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip,  

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI 150 

ADET MOTOROLA MARKA EL TELSĠZĠ VE 150 ADET DETRA-COM  

MARKA ARAÇ TELSĠZĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 150 adet Motorola marka 

El Telsizi ve 150 adet Detra-com marka Araç Telsizi teknik Ģartnamesine ve markalarına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU,  dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, marka listesi, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI DENĠZ LĠSESĠ KOMUTANLIĞI 

ĠHTĠYACI 1 ADET DĠJĠTAL FĠLM OYNATMA  

MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Lisesi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet dijital film 

oynatma makinası teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler, ihale konusu iĢin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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5 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

AraĢtırma Hastanesi BaĢhekimliği ihtiyacı 5 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/12/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10410/1-1 
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3 KISIM 5 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 3 kısım 5 

kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiĢ olan Ģartname bedelini Ofis veznesine 

veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.12.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10409/1-1 
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MONARAY VĠNÇ VE ÇĠFT KĠRĠġ KÖPRÜLÜ VĠNÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Monaray vinç ve çift kiriĢ köprülü vinç 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2015/159448 

Dosya No  : 1526554 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Monaray vinç ve çift kiriĢ köprülü vinç: 5 adet 

b) Teslim yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip çift kiriĢli köprülü vinç 60 

takvim günü monoray vinç 45 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.12.2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Monoray vinçler için TSE ve/veya ISO Kalite Sistem Belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifler en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.12.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 10398/1-1 
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154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA AĠT PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, 

ONARIM VE ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(TEİAŞ) 16. Bölge Müdürlüğünden: 

 BATMAN 

154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA AĠT PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, 

ONARIM VE ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIMI YOLU ĠLE YAPTIRILMASI ĠġĠ TEĠAġ’IN 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU’NUN 3/G MADDESĠ UYARINCA YAPACAĞI MAL 

VE HĠZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USÜLLERE DAĠR 

YÖNETMELĠĞĠ 19 UNCU MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE USÜLÜ ĠLE ĠHALE 

EDĠLECEKTĠR. ĠHALEYE ĠLĠġKĠN AYRINTILAR AġAĞIDA YER ALMAKTADIR. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/160874 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BATI RAMAN YOLU 2. KM. P.K.: 50 0 

  72070 - BATMAN MERKEZ/BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 4882150408 - 4882150412 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : nuri.yildiz@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

     Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV 27 ADET ENERJĠ ĠLETĠM HATTINA AĠT 

PERĠYODĠK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE 

ARIZA GĠDERME HĠZMET ALIM YOLU ĠLE 

YAPTIRILMASI (ENHĠB/2.16.1. Grubu ENHĠB/2.16.2. 

Grubu)   

E.N.H.Ġ.B./11.16.1. 

(1. GRUP) 

DĠYARBAKIR3 - KARAKAYA HES 95,055 Km 

DĠYARBAKIR3 - ERGANĠ ÇĠM 47,054 Km 

MADEN - ERGANĠ ÇĠM 13,165 Km 

ERGANĠ ÇĠM - KRALKIZI HES 27,378 Km 

KRALKIZI HES - DĠCLE HES 19,114 Km 

LĠCE - BĠNGÖL 37,746 Km 

LĠCE - SĠLVAN 68,583 Km 

KRALKIZI HES - DĠYARBAKIR3 38,234 Km 

KULP HES - LĠCE 41,526 Km 

ÇAĞ-ÇAĞ - KIZILTEPE 60,146 Km 

PS4 - ÇAĞ - ÇAĞ 27,256 Km 
 

E.N.H.Ġ.B./11.16.2. 

(2. GRUP) 

DĠYARBAKIR3 - DĠYARBAKIR4 14,15 Km 

DĠYARBAKIR3 - DĠYARBAKIR2 (HAT 1) 12,817 Km 

DĠYARBAKIR2 - DĠYARBAKIR3 (HAT 2) 12,270 Km 

DĠYARBAKIR2 - DĠYARBAKIR3 (HAT 3)  12,194 Km 

DĠYARBAKIR2 - BĠSMĠL2  54,809 km 

DĠYARBAKIR2 - DĠYARBAKIR1  20,669 Km 

DĠYARBAKIR2 - BĠSMĠL1 54,534 Km 

BATMAN2 - BĠSMĠL1 51,993 Km 

MAZIDAĞI - MARDĠN2 28,250 Km 

BĠSMĠL2 - PS4 83,992 Km 

MARDĠN1 - MARDĠN ÇĠMENTO 12,283 Km 

PS4 - PS3/A 35,307 Km 

PS3/A - CĠZRE 36,000 Km 

MARDĠN ÇĠM - PS4 56,183 Km 

DĠYARBAKIR1 - MAZIDAĞI 44,033 Km 

MARDĠN1 - MARDĠN2 10,474 Km 
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3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 01.12.2015 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Ġidarenin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

belge, 

4.1.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

a) ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.2. EKONOMĠK VE MALĠ YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER VE BU BELGELERĠN 

TAġIMASI GEREKEN KRĠTERLER: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
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Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER VE BU 

BELGELERĠN TAġIMASI GEREKEN KRĠTERLER 

4.3.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beĢ) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip ġefi, Hatçı) elemanların puanlarının 

toplamı Gruptaki Ġletim Hatları bazında asgari 60 (altmıĢ) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o 

grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki ―ĠĢletme Elemanları Puan Tablosu‖na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 
 

E.Ġ. HATTI GRUBU ĠÇĠN PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIġMA SAATĠ 

ĠĢletme Teknisyenleri 5 5x45=225 

Grup Mühendisi 1 1x45=45 
 

4.3.2. ĠĢ Deneyim Belgesine ĠliĢkin Temel Kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla ĠĢ Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmaz. 

ĠĢ Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleridir. 

4.3.3. Ġhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden ĠSO 9001 - 2008 ―Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iĢ ve benzer iĢler‖ konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4.Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Benzer iĢ olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya 

onarımı iĢlerinden herhangi biri kabul edilecektir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (ĠKĠYÜZELLĠ 

TÜRKLĠRASI) karĢılığı doküman bedelini Ġdaremiz hesabı olan Ziraat Bankası Batman Merkez 

ġubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 44 6041 iban nolu hesaba yatırarak banka dekontu 

ile birlikte Satınalma ve Ticaret ġefliğinden (CD halinde) satın alınabilir. 

Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 275,00 TL (ĠKĠYÜZYETMĠġBEġTÜRKLĠRASI) 

doküman bedelini Ziraat Bankası Batman Merkez ġubesi nezdindeki TR15 0001 0005 5737 7120 

44 6041 iban nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan fask numarasına veya 

yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese 

posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı hiçbir Ģekilde 

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

kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BATMAN- 

Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının 

tamamı içindir. Grup bölünemez.) 

Ġstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. 

(yani sadece bir grup için teklif verilebileceği gibi her iki grup için de ayrı ayrı teklif verilebilir.) 

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

14 - ĠĢin süresi: 365X3 = 1095 (BindoksanbeĢ) takvim günüdür. 

15 - Ġhale konusu hizmetin yapılacağı yer: Batman, Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Ġlçeleri 

16 - Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

17 - Fiyat farkı hesaplanacaktır. 10408/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Çerkezköy Ġlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Atakurt Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat 

Mühendisi Osman ÖNÜR (Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451) tarafından, Ankara 16. Ġdare 

Mahkemesinin 2015/527 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 09.10.2015 tarihli 

ve E.2015/527-K.2015/1342 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖNÜR hakkında tesis edilmiĢ 

olan geçici durdurma iĢlemi 13.11.2015 tarihli ve 30394 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10397/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YĠBF 

nolu inĢaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.ġ.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Mimar Mehmet ONARAN (Denetçi No: 4511, Oda Sicil No: 4368) tarafından, Ankara 13. Ġdare 

Mahkemesinin 2015/518 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 08.10.2015 tarihli 

ve E.2015/518-K.2015/1392 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ONARAN hakkında tesis 

edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 13.11.2015 tarihli ve 30398 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10396/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YĠBF nolu (B Blok) 

inĢaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarihli ve 

E.2015/248-K.2015/1787 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR 

(Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 

12.11.2015 tarihli ve 30281 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10395/1/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 57 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 

23.10.2015 tarih ve E. 2015/1370 sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın 

―yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Rehber Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 13.11.2015 tarih ve 30389 sayılı Olur ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 10395/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı, 10.04.2015 tarihli 

ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 

29 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Adalya Yapı Denetim A.ġ. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin E.2015/1601 sayılı ―Yürütmenin 

Durdurulması Kararı‖ ile Adalya Yapı Denetim A.ġ. hakkında tesis edilen geçici faaliyet 

durdurma iĢlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, bu iĢleme 

istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Adalya Yapı 

Denetim A.ġ. hakkında uygulanan 29 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali iĢleminin iptal 

edilmesi, ancak Adalya Yapı Denetim A.ġ.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dıĢında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi 

Gazetede ilan edilen 2 (iki) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki ―Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim 

kuruluĢunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.‖ hükmü 

gereğince 29 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.11.2015 

tarihli ve 30400 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 10394/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, BaĢakĢehir Ġlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik 

Mühendisi Mehmet BAKĠ (Denetçi No: 4002, Oda Sicil No: 3510) tarafından, Ankara 11. Ġdare 

Mahkemesinin 2015/202 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.09.2015 tarihli 

ve E.2015/202-K.2015/1222 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet BAKĠ hakkında tesis edilmiĢ 

olan geçici durdurma iĢlemi 16.11.2015 tarihli ve 30625 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10393/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, KemalpaĢa Ġlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 408 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Kemal TÜRE tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 10. Ġdare Mahkemesi’nin 21.10.2015 tarihli ve E.2015/1863 

sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın ―yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemal TÜRE 

(Denetçi No:6352, Oda Sicil No: 8751) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin 

yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 16.11.2015 tarih ve 30543 sayılı Olur ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 10392/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin N24-b2,b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 10382/1-1 

————— 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin N24-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 10381/1-1 

————— 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin P23-b1,b2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 10380/1-1 

————— 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin O24-A numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 10377/1-1 

————— 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin O23-c2,c3,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 10378/1-1 

————— 

BJ Petrol San. ve Tic. Aġ.’nin N24-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 14.10.2015 ve bunu tamamlayan 03.11.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 10379/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 09.11.2015     Karar No: 6913 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI  : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ  : KaptanpaĢa Mahallesi PiyalepaĢa Bulvarı No: 73  

Ortadoğu Plaza Kat: 10  34384 Okmeydanı ġiĢli/ 

ĠSTANBUL 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızkulesi Sokak No: 4 - 06700 GaziosmanpaĢa/ 

ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 27.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ  : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.279 hektar  

• BÖLGESĠ  : Kara  

• KAPSADIĞI ĠLLER  : Diyarbakır  

• PAFTA NUMARASI  : M44-a4 
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KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır Ġlinde 15.279 hektarlık M44-a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 10374/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 09.11.2015     Karar No: 6912 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI  : Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.  

• MERKEZ ADRESĠ  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 ġiĢli 

ĠSTANBUL  

• TEBLĠGAT ADRESĠ  : YaĢam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 12.08.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ  : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.279 hektar  

• BÖLGESĠ  : Kara  

• KAPSADIĞI ĠLLER  : Diyarbakır  

• PAFTA NUMARASI  : M44-a4 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin Diyarbakır Ġlinde 15.279 hektarlık 

M44-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 10375/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 09.11.2015         Karar No: 6911 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A.O.  

• MERKEZĠ ve 

    TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ  : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.279 hektar  

• BÖLGESĠ  : Kara  

• KAPSADIĞI ĠLLER  : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI  : M44-a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde 15.279 hektarlık M44-a4 paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 10376/1-1 
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

BaĢkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6.ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren ÖSYM, 

Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal 

bulunan (2) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır. 

GiriĢ sınavı sözlü usulü ile 21/12/2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün 

bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya 

hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; BaĢkanlığın internet sayfasında 

(https://ais.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriĢ belgesi 

düzenlenmeyecektir. 
 
SAYISI SINIFI UNVANI DERECESĠ 

1 AH Avukat 6 

1 AH Avukat 7 
 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A) GENEL ġARTLAR: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan 

türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak, 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

a) BaĢkanlık internet sayfasından temin edilecek sınav baĢvuru formu 

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ olanların 

diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) ÖzgeçmiĢ, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

Yukarıda sayılan belgelerin son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar BaĢkanlığa teslim 

edilmesi Ģarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla BaĢkanlıkça da onaylanabilir. 

III - BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAV KONULARI: 

BaĢvurular bu ilanın yayımlandığı tarihten baĢlamak üzere 04/12/2015 tarihi mesai 

bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav BaĢvuru Formunu elektronik 

ortamda (https://ais.osym.gov.tr) eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak 

suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, BaĢkanlığımızın Ġnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine Ģahsen veya posta yoluyla 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde 

yapılmayan baĢvurular dikkate alınmaz. 

BaĢvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son baĢvuru gününü takip 

eden beĢ iĢ günü içerisinde, BaĢkanlığın internet sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) duyurulur. 

BaĢvuru için aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en 

yüksek puanı alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek 

üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı 

puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar BaĢkanlık internet 

sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) duyurulur. 
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1) Sınav konuları Ģunlardır: 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

f) Ġdare Hukuku 

g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ Hukuku 

i) 6114 sayılı Kanun ve Ġlgili mevzuat 

2) Sözlü sınavda adaylar: 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının 

eĢitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

IV - SINAV SONUCU VE ĠTĠRAZ: 

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan 

adaydan baĢlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar 

yedek aday isimlerinden oluĢturulan kazananların listesi belirlenir. 

BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. 

Sınav sonucu asıl listelerde yer alan adaylara BaĢkanlığın internet sayfasında 

(https://ais.osym.gov.tr) duyurulur ayrıca yazı ile de bildirilir. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beĢ gün içinde yazılı olarak komisyona 

itiraz edilebilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

BaĢvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriĢ sınavını 

kazanmıĢ olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, Ġdare tarafından ödenen bedel 

yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca 

çalıĢtıkları kurumlara da bildirilir. 

GiriĢ sınavında baĢarılı olan adaylardan, ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar aday, baĢarı 

sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak 

kazanan adaylardan çeĢitli sebeplerle göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir 

sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden baĢarı sırasına göre atama yapılabilir. 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62.nci ve 63.üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur. 10425/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/7/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10436/8/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10437/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10437/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10437/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10437/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10426/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

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. 

 10423/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2015 – Sayı : 29538 

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

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. 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, YeĢilova Mahallesi Ġmarın 47557 ada 

1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine istinaden, 3194 sayılı 

imara kanunun 18, 5006 sayılı kanunun 1 ve 2, 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince 

tanzim ve tasdik edilen 85290 nolu parselasyon planı 20.11.2015 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz 

ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85290 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Eryaman Mahallesi Ġmarın 47557 ada 1 sayılı parsel, yol ve yeĢil alan üzerinde. 

 10298/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 10.079.2015 gün ve 1259/2724 sayılı kararı ve Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 05.11.2015 gün ve 2507/6024 sayılı kararı ile onaylanan 

imarın 62060 ada 2 ve 3 parsellere ait 84270/3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan 

panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 10406/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 02.07.2015 gün ve 1002/2204 sayılı kararı ve Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2146/5224 sayılı kararı ile onaylanan 

imarın 43146 adanın batısında kalan park alanının Dini Tesis Alanına dönüĢtürülmesine ait 

84138/EK27 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 10407/1-1 

—— • —— 

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. Ġlgililerin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

gerekmektedir. 

BaĢvuracak adayların; 

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiĢ olan Doçent olarak atanma Ģartlarını sağlamaları, 

2 - BaĢvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmiĢlerini, 

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı/Programı Unvanı Kontenjan 

Eğitim Ġlköğretim Ġlköğretim  Doçent 1 

ĠĢletme Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Doçent 1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği
— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma

Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ
— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin

Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2015/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/6801 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/7812 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/8880 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/9020 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. 


