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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların, insan ve yüklerin veya sadece

yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlere yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi

ve denetimi ile asansör bakım ve servis hizmeti sunanlara ilişkin yürütülecek hizmet denetimi

usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanımda olan bütün asansörlerin denetimini, asan-

sörlere sunulan bakım ve servis hizmetinin denetimini ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde

Bakanlık tarafından alınacak önlemler ile uygulanacak yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 3/6/2011

tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 11 inci, 27 nci maddelerine, 13/11/2001 tarihli ve

2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve

Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içe-

recek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan ve Bakanlıkça yetki-

lendirilen Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu,

b) Aksam: 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yö-

netmeliği (95/16/AT)’nde belirtilen asansör güvenlik aksamları ile bu aksamların dışında kalan

ve asansörlerde kullanılan diğer aksamları,

c) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15°’den fazla

açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir

seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma terti-

batını,

ç) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin

kesilerek mühürlenmesini,
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d) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından so-

rumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı düzenleyen gerçek

veya tüzel kişiyi,

e)  Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik test ve muayeneye ihtiyaç duyulması

halinde, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standart ya da standartlar kapsamında onaylanmış kuruluş

veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyeti,

f)  Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

g) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla dü-

zenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada

ya da yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi

veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında ya da yapılarında sorumlu yetkiliyi,

ğ) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi ve hizmet denetimi yapmak üzere

2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda denetim

personeli kimliği almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

h) Durum tespit raporu: Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte

eden veya onun yetkili servisi tarafından söz konusu asansörün mevcut durumuna ilişkin, is-

temesi halinde bir önceki asansör monte eden veya yetkili servisinin de katılımıyla, düzenlenen

detaylı raporu, 

ı) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulma-

sından önce, Bakanlık denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kul-

lanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,

i) Genel müdür: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

j) Güvensiz asansör: İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansörü,  

k) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte

eden veya onun yetkili servisinin, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun-

luğunun Bakanlık tarafından denetimini,

l) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için

il özel idarelerini,

m) İl müdürü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

n) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

o) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-

masına Dair Kanunu,

ö) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından,

bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bu-

lunmak üzere belirlenen, 4703 sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-

ruluşlar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından

yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
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p) Piyasaya arz: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale ge-

tirmesini,

r) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

s) Revizyon: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanan

bakım faaliyeti kapsamı dışında kalan, asansör monte eden tarafından gerçekleştirilecek deği-

şiklikleri,

ş) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu-

nun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel

veya kamu kuruluşunu,

t) Uygunluk değerlendirmesi: Asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test

edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine yönelik her türlü faaliyeti,

u) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadı-

ğına dair yılda bir defa A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak olan muayeneyi,

ü) Yetkili servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için

asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonunu ve/veya sorumluluğu kendinde

olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar,

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve

Uygulanacak Yaptırımlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Asansörlere yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörlerin

ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının ve güvenli olup olmadığının de-

netlenmesini, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin teminini ve gerektiğinde

her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsar.

(2) Bakanlık, asansörlere ilişkin PGD’yi denetim personeliyle yürütür, gerekli önlemleri

alır ve idari yaptırımları uygular.

(3) Bakanlık asansörlere yönelik PGD’yi, yıllık denetim programının yanı sıra, resen

veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(4) PGD sonucunda denetim personeli, uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye uy-

gunsuzluk veya güvensizlik şüphesi veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bu-

lunabilir.

(5) Aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün kul-

lanımda olduğu Bakanlık tarafından kabul edilir ve söz konusu asansöre yönelik PGD faaliyeti

gerçekleştirilir:

a) Asansör monte eden tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmiş olması.

b) İlgili idare tarafından tescil belgesi düzenlenmiş olması.
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c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.

ç) Asansöre ait ilk bakım sözleşmesinin yapılmış olması.

d) Asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı olarak beyan edil-

mesi.

(6) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla ilgili idare tarafından

düzenlenen tescil belgesinde yer alan AT Uygunluk Beyanı tarihi, asansöre ilişkin montaj fa-

turası tarihi, asansöre ait ilk bakım sözleşmesi tarihi ve asansör monte eden tarafından ibraz

edilen AT Uygunluk Beyanı tarihi göz önünde bulundurulur. 

(7) İlgili teknik düzenlemesine uygun olan asansörlerin güvenli olduğu kabul edilir.

(8) Asansörlere yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) PGD, asansörün hizmet aracı olarak kullanıldığı yerlerde yapılır.

b) PGD, öncelikle asansöre ve monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ile başlar

ve takiben ürünün duyusal incelemesiyle devam eder. Duyusal inceleme neticesinde, asansörün

güvensiz olduğuna dair kesin belirtiler bulunması ya da asansörün güvensizliğine ilişkin şüphe

duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle PGD faa-

liyeti sonuçlandırılır.

c) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan

onaylanmış kuruluşun test ve muayene imkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna

göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(9) Asansöre yönelik PGD gerçekleştirilirken 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2 nci

mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek

A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) çerçevesinde kırmızı renkli bilgi

etiketi iliştirildiğinin tespiti halinde;

a) Asansör kullanılmaya devam ediliyorsa bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı

maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki

uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen sürenin dolmuş olduğunun tes-

piti halinde ilgili idareye asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bu-

lunulur.

c) Söz konusu asansörün bakım faaliyetini yürüten asansör monte eden veya onun yet-

kili servisine yönelik Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında

hizmet denetimi gerçekleştirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD gerçekleştirilirken Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yet-

kilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) çerçevesinde sarı

renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin tespiti halinde;

a) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki

uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmamışsa, belirlenen

uygunsuzluğun verilen süre içerisinde düzelttirilmesi gerektiği hususunda bina sorumlusuna

bildirimde bulunulur,
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b) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki

uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmuşsa ilgili idareye

asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.

(11) Periyodik kontrol neticesinde A tipi muayene kuruluşunca asansöre yeşil renkli

bilgi etiketi iliştirilmiş olması o asansöre yönelik PGD yapılmasına engel değildir.

(12) Kendisi tarafından monte edilmeyen asansörün bakımını üstlenen asansör monte

eden ya da onun yetkili servisi, bakım sözleşmesi imzalanmasıyla birlikte bakımını yapacağı

asansör için Ek-1'de yer alan durum tespit raporunu hazırlayarak bina sorumlusuna sunar ve

raporun bir örneğini muhafaza eder.

(13) Asansör monte eden, PGD faaliyeti sonucunda tespit edilen uygunsuzluğun ken-

disinden kaynaklanmadığını, asansörün piyasaya arzından sonraki süreçte kendi bilgisi dışında

asansöre yönelik gerçekleştirilen bakım, onarım veya herhangi bir aksam değişimi veya reviz-

yon işleminden kaynaklandığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Bu durumda sorumluluk,

bakım, tamir, aksam değişimi veya revizyon işlemi yaparak ürünün güvenliğine ilişkin özel-

liklerini etkileyen kişiye ait olur.   

(14) Bina sorumlusu, on üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri gerçekleştireni belgelerle

ispatlayamazsa asansörün güvenli hale getirilmesine dair sorumluluk kendisinde olur.

(15) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edi-

len firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle Kanunun 12 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Denetimin şekli

MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya bir-

kaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

b) Duyusal inceleme.

c) Test ve muayene.

Test ve muayene

MADDE 7 – (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD esnasında

tutanağın ilgili bölümü doldurulur. Tutanağın bir nüshası, söz konusu asansöre müdahale edil-

memesi gerektiği hususunu da içeren test ve muayene bilgilendirme yazısı ile birlikte asansör

monte edene iletilir. 

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin tutanağın bir nüshası, ilgili il müdürlüğü

tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test ve

muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli-taahhütlü olarak ve ayrıca

e-posta ile gönderilir.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talep yazısının ulaş-

masından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müş-

tereken belirler.
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(4) Test ve muayene planının il müdürlüğüne iletilmesini müteakip il müdürlüğü tara-

fından asansör monte edene test ve muayene planı iletilir. Asansör monte eden, test ve muayene

işlemine katılım sağlar.

(5) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu test ve muayene talep

yazısının kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde test ve muayeneyi yapar,

sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene tarihinden itibaren üç iş günü

içerisinde ilgili il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

(6) İlgili il müdürlüğü test ve muayene raporunun eline ulaşmasından itibaren rapora

ilişkin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu sorumluluğu üstlenen

asansör monte edene iadeli-taahhütlü posta ile bildirir.

(7) Asansöre ilişkin test ve muayene işlemi, asansörün monte edildiği yerde, belirlenen

onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

(8) Test ve muayene işlemine asansör monte eden davet edilir. Ancak asansör monte

edenin test ve muayeneye katılmamış olması, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesine engel

teşkil etmez.

(9) İlgili il müdürlüğü denetim personeli gözlemci statüsünde test ve muayeneye iştirak

eder.

(10) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansörde düzeltme faaliyeti ger-

çekleştirilemez. Aksi halde, düzeltme faaliyetini gerçekleştirene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı

maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

Teknik düzenlemeye aykırılık

MADDE 8 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından ilgili teknik

düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen asansörler için;

a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşu-

luyla, tespit edilen uygunsuzluklar, düzeltilmesi amacıyla asansör monte edene iadeli-taahhütlü

posta ile bildirilir,

b) Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edilme-

sinden itibaren, düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde denetimi yapan

il müdürlüğüne taahhütte bulunması durumunda, kendisine bir ay düzeltme süresi verilir. Beş

iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör

monte edenin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir,

c) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı

uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör

monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde bir ayı geç-

memek üzere ek süre verilebilir,

ç) Düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, asansör monte edene

verilen sürenin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde denetimi gerçekleştiren il müdür-

lüğünce gerçekleştirilir,
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d) (b) bendi uyarınca asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek

için taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygun-

suzluğu gidermeyen asansör monte edene, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır,

e) Asansör monte edenin asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gider-

mek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında

uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için

gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygun-

suzlukların giderilmesi için yapılan masraflar genel hükümler çerçevesinde asansör monte ede-

ne rücu edilebilir.

Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük

MADDE 9 – (1) Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değer-

lendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edil-

diğinin tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan

dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanu-

nun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına

suç duyurusunda bulunulması, asansörün güvenli olup olmadığına dair PGD yapılmasına engel

teşkil etmez.

(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, gö-

rünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikler bakımından uygun olmadığının tes-

pit edilmesi halinde, bu husus usulsüzlük olarak değerlendirilmez. Bu durumda 8 inci madde

hükümlerine göre işlem yapılır.

Asansörün geçici olarak hizmet dışı bırakılması

MADDE 10 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, asansö-

rün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, PGD tutanağının ilgili bö-

lümleri doldurularak test ve muayene işlemleri yapılıncaya kadar il müdürlüğü tarafından asan-

sörün geçici olarak hizmet dışı bırakılmasına karar verilir ve asansörün güvenli hale getirilin-

ceye kadar kullandırılmamasına ilişkin karar bina sorumlusuna denetim esnasında tutanakla

bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir. 

(2) Asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin tespit edildiği tarihten itibaren

il müdürlüğünce en geç yirmi dört saat içerisinde test ve muayene süreci başlatılır ve bu işlemler

sonuçlandırılıncaya kadar asansörün kullandırılmaması bina sorumlusunca sağlanır.

(3) Test ve muayene işlemleri sonucunda asansörün güvenli olmadığının tespit edilmesi

halinde, 11 inci maddede belirtilen tedbirler alınır.

Güvensizliğe neden olan uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Güvenli olmadığı tespit edilen asansör için Kanunun 12 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası asansör monte edene uygulanır.
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(2) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün güvenli hale getirilinceye kadar kullandı-

rılmaması gerektiği denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna resmî

yazı ile tebliğ edilir ve bu sürede bina sorumlusu tarafından asansörün kullanımına izin veril-

mez.

(3) Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edilme-

sinden itibaren düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde taahhütte bu-

lunması durumunda kendisine bir ay düzeltme süresi verilir. Beş günlük süre içinde düzeltme

işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin düzeltme faa-

liyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

(4) Asansör monte edenin düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi

durumunda il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde

bulunulur.  

(5) PGD sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı

uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör

monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde bir ayı geç-

memek üzere ek süre verilebilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca asansörde bulunan uygunsuzlukları düzeltmeyi taahhüt et-

meyen ya da taahhüt etmesine rağmen kendisine tanınan süre içinde düzeltme işlemlerini ger-

çekleştirmeyen asansör monte edene Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Asansör monte eden düzeltmeye tabi tuttuğu asansörün periyodik kontrolünü ilgili

A tipi muayene kuruluşuna yaptırır ve yeşil etiket periyodik kontrol raporunu il müdürlüğüne

sunar.  

(8) Dördüncü fıkra gereğince ilgili idarece hizmetten men edilen asansöre yönelik dü-

zeltme işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır.

Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör

monte eden statüsünü haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır ve bina sorumlusunca söz konusu

asansöre ait yeşil etiket periyodik kontrol raporu il müdürlüğüne sunulur.

(9) Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansöre ait raporun il müdürlüğüne sunulması

sonrasında asansör kullanıma açılır.

(10) Düzeltme işlemlerine ve periyodik kontrole ilişkin masraflar asansör monte edene

genel hükümler çerçevesinde rücu edilebilir.

(11) Asansör üzerinde gerçekleştirilen test ve muayene sonucunda asansörün güvensiz

olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı

olduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Her iki firmaya da Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen idari para

cezası uygulanır,

b)  Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden asansörü tescil ettiren

firma sorumludur,
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c) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen

firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle ayrıca Kanunun 12 nci maddesinin

(f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(12) Güvensiz olduğu tespit edilen asansörde düzeltici faaliyete ilişkin işlemler denetimi

gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından takip edilir.

(13) PGD işlemleri sonucunda asansör monte edenin tespit edilemediği durumlarda,

asansörün güvenli hale getirilmesine ilişkin masraflar, bina sorumlusu tarafından karşılanır.

Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin ücret bina sorumlusuna fatura edilemez.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Bakanlığın internet sitesinde yer alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet

Formu, il müdürlüklerine ait e-posta adresleri ile çağrı merkezi kullanılarak veya mevzuatta

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılan ihbar ve şikâyetler PGD amacıyla

kullanılır.

(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından

sonra geri alınması, söz konusu asansörde PGD yapılmasını engellemez.

(3) İhbar ve şikâyet üzerine gerçekleştirilen PGD sonucunda asansörün test ve muayene

yapılmadan uygun olduğuna karar verilmesi ve söz konusu asansöre yönelik şikâyetin devam

etmesi halinde, asansör için test ve muayene işlemlerine başvurulur ve denetim test ve muayene

sonucuna göre sonuçlandırılır.

(4) Kırmızı veya sarı etiket almış olan ve garanti kapsamında bulunan asansöre yönelik

PGD yapılmasına Bakanlıkça karar verilebilir.

Hizmet denetimi

MADDE 13 – (1) Hizmet denetimi; garanti, satış sonrası hizmetler, asansör bakım ve

servis hizmetlerine yönelik Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde be-

lirlenen gerekliliklerin sağlanıp sağlanmadığının kontrolüne ilişkin denetim faaliyetini kapsar.

(2) Yapılan denetim neticesinde, garanti ve tescile ilişkin uygunsuzluklar hariç tespit

edilen uygunsuzluklar için asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanu-

nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(3) Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için zamana ihtiyaç bulunan hallerde,

bu eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. Bu

karar iş yeri açma ruhsatı veren ilgili idareye kararın uygulanması amacıyla bildirilir.

(4) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre garanti belgesinin

düzenlenmesi ve tescil ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene, Kanunun 12 nci mad-

desinin birinci fıkrası (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin

bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması

hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.
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(2) Kanun çerçevesinde uygulanacak idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık

merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde genel müdür, il müdürlüğü personeli

veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim yapması

halinde vali tarafından verilir. İdari para cezası asansörün monte edildiği yer il müdürlüğünce

uygulanır.

(3) Asansörün insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair

kesin belirti bulunması halinde geçici hizmetten men edilmesi kararı, asansörün test veya mua-

yenesi yapılıncaya kadar, PGD’nin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması

halinde genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il

müdürlüğü personelinin birlikte PGD yapması halinde il müdürü tarafından verilir.

(4) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün hizmetten men edilmesine ilişkin karar,

PGD’nin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde genel müdür, il mü-

dürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin bir-

likte PGD yapması halinde vali tarafından verilir.

(5) 13 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet denetimi sonucunda tespit edi-

len uygunsuzluklarda 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari

yaptırım kararı vali tarafından verilir.

(6) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu yapıda

fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

bildirilir.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim

MADDE 15 – (1) PGD sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörü piyasaya

arz ettiği tespit edilen asansör monte edene ait bilgiler, ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek,

asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden

değerlendirme yapması istenir.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından, asansör monte edenin ilgili mevzuatın gerektirdiği

şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu Bakanlığa bildirilir.

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sorumlulukların

yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş hak-

kında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan yaptırımlar uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asansörün bakımını yürüten asansör monte eden ya da onun

yetkili servisi, bakım hizmetini üstlendiği sırada durum tespit raporu düzenlemediği her asansör

için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-1’e uygun

olarak bir durum tespit raporu düzenler ve bina sorumlusuna sunar.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde alınmış bulunan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dil-

lerinden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından ÖSYM

Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir bel-

genin ibraz edilmesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu

Bakan yürütür.

—— • ——
Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 

GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin

6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan yeterli sayıda aday bu-

lunamaması hâlinde, bu maddenin birinci fıkrasında aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana

kadar birer yıl düşürülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklen-

miştir.

“(5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları-

nın görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve va-

linin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma mü-

dür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile

müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2014 29082
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eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu

eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirle-

nen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

—— • ——
TEBLİĞLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (k) BENDİ 
UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası miktarının, 10/11/2015 tarihli ve
29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (457) ile tespit
ve ilan edilen 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan % 5,58’e göre güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (k) bendi ile

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

2016 için belirlenen para cezaları
MADDE 3 – (1) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde

yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezaları, 1/1/2016 ta-
rihinden itibaren Ek-1’de yer alan miktarlarda uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/10/2015 29494
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TARİFE 

MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki

ücretten az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6681 Karar Tarihi: 21/01/2016

Kurul Başkanlığının 20.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.01.2016

tarih ve 20008792-101.01.01[25]-E.1676 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Burgan Bank A.Ş. tarafından ana ortak ile Banka iştirakleri ve dahil olunan risk gru-

bunda bulunan şirketlere sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak

ve sair amaçla hukuki konularda destek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca

izin verilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 10399

Karar Tarihi : 13.01.2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 20/4/2011 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırıl-

masını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2016 – Sayı : 29606



27 Ocak 2016 – Sayı : 29606 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/12 

Karar No : 2015/191 

5607 sayılı Yasanın 3/18 maddesine Muhalefet suçundan suçlarından sanık HAMZA 

ESER hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27/03/2015 tarih ve Esas 2014/12 Karar 

2015/191 sayılı kararla Mustafa ve Halime oğlu 01/01/1966 doğumlu Bingöl Genç Doğanevler 

nüfusunda kayıtlı Adnan Menderes Cad. Belediye Dükkanları No: 17 Örnek Lokantası Dikili/ 

Ġzmir adresinde bulunur, Yeni Mah. 301 Sok. No: 18 Ġç kapı No: 2 Solhan Bingöl mernis adresli 

HAMZA ESER hakkında 5607 sayılı yasanın 3/18. maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis 80 TL. adli 

para cezası, Kaçakçılığa konu 17 karton (170) paket suça konu sigaranın TCK. 54. maddesi 

uyarınca MÜSADERESĠNE iliĢkin karar sanığın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 

ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten 

itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 

 11408 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/725 

Karar No : 2015/90 

Davacı : K.H. 

Sanık : GÖKHAN BAKĠ, SALĠH ve EMĠNE oğlu, 10/05/1989 ALTINDAĞ 

doğumlu, KIRKLARELĠ, MERKEZ, ÜSKÜP GÜNDOĞDU Mah./Köy 

nüfusunda kayıtlı. Yıldırım Mah. Beyazıt Mah. 6. Sok. No: 51 

Altındağ/ANKARA adresinde oturur. 

Suç : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında 

Hırsızlık 

Suç Tarihi : 16/08/2013 

Kanun Maddesi : 5237 sayılı kanunun 142/1-b, 143, 35/2, 62, 51/1, 51/3, 51/7, 63 

Verilen Ceza : Erteli Mahkumiyet 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 18/02/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat Kanunu‘nun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete‘de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 

bulunulmak suretiyle Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği hususu 

tebliğ olunur. 11565 
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Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/589  

KARAR NO : 2015/779 

C. SAV. ESAS NO : 2007/171 

SANIKLAR : 1 - ABDULLAH HÜSEYĠN ALĠ, Hüseyin ve Zeynep 

oğlu, 1980 doğumlu, Lübnan nüfusunda kayıtlı 

  2 - DARIA ASKNDAR, Bestoon ve Salav kızı, 1984 

doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı. 

  3 - HAWRE OMAR SALĠH, Omar ve Zeynep oğlu, 

1983 doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ : 08/12/2006 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1 

KARAR TARĠHĠ : 04/11/2015 

1 - Her ne kadar sanık Daria Askndar hakkında 5237 Sayılı TCK‘nun 204/1. maddesi 

gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu 

davası açılmıĢ ise de; 5237 sayılı TCK‘nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı süresinin 

dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 Sayılı CMK‘nun 223/8 maddesi gereğince açılan kamu 

davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, 

2 - Her ne kadar sanık Hawre Omar Salih hakkında 5237 Sayılı TCK‘nun 204/1. maddesi 

gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu 

davası açılmıĢ ise de; 5237 sayılı TCK nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı süresinin 

dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK‘nun 223/8 maddesi gereğince açılan kamu 

davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, 

3 - Her ne kadar sanık Abdullah Hüseyin Ali hakkında 5237 sayılı TCK‘nun 204/1. 

maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize 

kamu davası açılmıĢ ise de; 5237 sayılı TCK‘nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı 

süresinin dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK‘nun 223/8 maddesi gereğince açılan 

kamu davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, 

4 - Yargılama giderlerinin kamu üzerinden bırakılmasına, 

Dair, tarafların yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak 

üzere, açık yargılama sonucunda TENSĠBEN karar verildi. 

Resmi Belgede Sahtecilik yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanıklar hakkında 7201 

sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen 

tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçenlere tebliğ edilmiĢ 

sayılmasına karar verildi. 11855 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/12685 

1.1. ĠĢ Sahibi Ġdarenin;  

a) Adı : Dalaman Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

b) Adresi : Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA 

c) Telefon Numarası : 0.252.6923720 - 0.252.6923721 

d) Faks Numarası : 0.252.6925229 

e) Elektronik Posta Adresi : dalaman@tigem.gov.tr 

f) Ġlgili Personelin Adı, 

Soyadı/Unvanı : Tayip ILGAZ - Ticaret ġefi 

1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler 

Ġhale konusu malın; 

 

a) Adı Zirai Mücadele Ġlacı Alımı. 

b) (Fiziki) 

Miktarı ve Türü 

Zirai Ġlacın Etkili Maddesi Miktarı 

Mineral Yağ 700 g/Lt. 30.000 Lt. 

Parafanik Yazlık Yağ 800 g/Lt. 10.000 Lt. 

Spirotetramat 240 g/Lt. 500 Lt. 

Glyphosate Isopropylamin Tuzu 480 g/Lt. 10.000 Lt. 

250 g/Lt Glyphosate +40g/Lt Diflufenican 1.500 Lt. 

Fosetyl-Al %80 300 Kg. 

175 g/Lt Prothioconazole+88 g/Lt Trifloxystrobin 2.000 Lt. 

600 g/Lt Clothianidin  100 Lt. 

250 g/Lt Flurochlondone 800 Lt. 

480 g /Lt Chlorpyrifos - Ethyl  2.000 Lt. 

c) Mal Alımına 

Ait Diğer Bilgiler 

Zirai mücadele ilaçlarının alımına ait diğer bilgiler teknik 

Ģartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. 

 

Madde 3 - Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler Ġle Ġhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

 

3.1. 

a) Ġhale Usulü Kapalı Teklif 

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres Dalaman Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

c) Ġhalenin Yapılacağı Adres 
Enver Özdemir Caddesi No.:30 

Dalaman/MUĞLA 

ç) Ġhale (Son Teklif Verme) Tarihi 09.02.2016 

d) Ġhale (Son Teklif Verme) Saati 14.00 

e) Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri 
Dalaman Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

Ġhale Salonu. 

f) Birinci ihaleye iĢtirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi 

halinde 16.02.2016 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. 
 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

Belgesi;  

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;  

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

2) 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) Ġhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmıĢ olma Ģartı ile bağlı bulunduğu Vergi 

Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise 

ertelendiğine dair belgeler,  

ç) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

d) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

e) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 

alınmıĢ ―Zirai Mücadele Ġlaçları Ruhsatnamesinin‖ ibraz edilmesi. 

g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmıĢ ―Zirai Mücadele Ġlaçları ĠĢtigal Ġzin 

Belgesi‘nin‖ ibraz edilmesi. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

4.2. Bu ihalede, ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belge istenmeyecektir.  

4.4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

DALAMAN TARIM ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.  

4.4.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN TARIM ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

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

4.6. Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde 

verilecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

4.7. Bu ihalede beher partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir. 

4.8. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.04.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenir. 

4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

4.11. Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

 629/1-1 
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KĠġĠSEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE KORUYUCU MALZEME TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına verilmek üzere KiĢisel ĠĢ Güvenliği ve Koruyucu 

Malzeme temini iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/14781 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına verilmek üzere (35 

Kalem) KiĢisel ĠĢ Güvenliği ve Koruyucu Malzeme 

Temini ĠĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık ihale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 12/02/2016 Cuma günü saat: 15:00 

d) Dosya no : 052 - KÇLĠ/2016 - 0007 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 12/02/2016 Cuma günü saat: 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 632/1-1 
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KOMATSU DOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE RADYATÖR PETEĞĠ  

TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde kullanılmak üzere Radyatör Peteği temini iĢi 

Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/14732 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde kullanılmak 

üzere (3 Kalem) Radyatör Peteği temini iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 05/02/2016 Cuma günü saat 15:00 

d) Dosya no : 244 - KÇLĠ/2016 - 0004 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 05/02/2016 Cuma günü saat: 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 633/1-1 
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ARAÇ VE Ġġ MAKĠNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE FĠLTRE  

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Araç ve ĠĢ makinalarında kullanılmak üzere filtre alımı iĢi 

Açık Ġhale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/14756 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Araç ve ĠĢ makinalarında 

kullanılmak üzere (31 kalem) filtre alımı iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 08/02/2016 Pazartesi günü saat 15:00 

d) Dosya no : 390-KÇLĠ/2016 - 0006 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 08/02/2016 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhüdü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 634/1-1 
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MEKANĠZE KAZI YEDEKLERĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: MEKANĠZE KAZI YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/12858 

Dosya no : 1622004 

1 - Ġdarenin 

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 Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mekanize kazı yedekleri: 18 kalem  

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11/02/2016 PerĢembe 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. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak 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 11/02/2016 PerĢembe 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 hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 702/1-1 
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NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

YurtdıĢı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarding) Hizmeti Satın Alma ĠĢi Açık 

Ġhale Usulü ile Ġhale edilecektir. (MIKHZM-237) 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/12418 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah.2180.Cad.No:10 06100 Çankaya 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (0312) 207 26 65-207 27 45 

 : Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Adı : YurtdıĢı Nakliye ve Organizasyonu (Freight 

Forwarding) Hizmeti Satınalma ĠĢi, 

  TP‘nin yurtdıĢından temin edeceği veya yurtdıĢına 

göndereceği her türlü malzeme ve ekipmanın teslim 

alacağı ve teslim edeceği yerler ve limanlar arasında 

YurtdıĢı Nakliye ve Organizasyon Hizmetini yapma 

iĢidir. 

  Yurt dıĢından temin edilecek veya yurtdıĢına 

gönderilecek her türlü malzeme ve ekipmanın teslim 

alınacağı ve teslim edileceği yerler ve limanlardır.  

b) ĠĢin Süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü, Makine-Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı 4. Kat Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 15.02.2016 - 14.30 

4 - Ġhaleye Katılmaya ĠliĢkin Hususlar: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir; 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası 

Belgesi, 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, 

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

2 - Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

3 - Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 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 (1) yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri, 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

c) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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d) Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca ―Aslı Ġdarece GörülmüĢtür‖ ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir, 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, Ortak giriĢim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak giriĢim beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir,  

h) ġartnamenin 9.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

i) Bu Ģartnamenin 7.3 Maddesinde istenen yerli istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

k) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, (a), (b), (h) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerin 

her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur, 

l) Ġsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belge, 

m) Ġsteklinin organizasyon yapısı, acenteleri ve çalıĢan personel sayısına iliĢkin belgeler, 

n) ĠĢ deneyim Belgesi: Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul 

iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

zorunludur.  

o) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Bankalardan temin edilecek belgeler 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdıĢında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aĢağıdaki kriterlere göre düzenlenmiĢ 

olması zorunludur.  

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

b) Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya kullanılmamıĢ gayri nakdi 

kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 400.000 (dörtyüzbin) TL den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle sağlanabilir.  

c) ĠĢ ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun 

teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya ġubesinden ĠDARE‘ce yapılır. Yapılan 

teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taĢıması zorunludur.  

Mesleki ve Teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler;  

a) Ġstekliler, Freight Forwarding (YurtdıĢı Nakliye ve Organizasyonu) hizmet sektöründe 

en az 5 (beĢ) yıldan beri faaliyet göstermiĢ olduklarını mevzuatı gereği Deniz Ticaret Odası veya 

ilgili ticaret odasına kayıtlı olduğunu Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ile 

belgeleyeceklerdir, 

b) Ġstekliler, merkezlerinin Ankara‘da bulunmaması halinde, Ankara‘da Ģube veya büro 

açacaklarını taahhüt edeceklerdir. ĠĢin kendilerine ihale edilmesi durumunda, sözleĢme 

imzalamadan önce Ankara‘da Ģube veya büro açtıklarını kira kontratı ile belgeleyecektir.  

c) Ġstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beĢ) yıl içindeki herhangi bir yıllık 

periyodda kamu veya özel sektörde tek bir sözleĢme kapsamında, deniz yolu taĢıması için en az 

100 (yüz), hava ve karayolu toplamı en az 70 (yetmiĢ) adet sevkiyatı organize ederek nakliye iĢini 

gerçekleĢtirdiklerini (Freight Forwarding Hizmetini) iĢ deneyim belgeleri ve taĢımayı yaptığı 

firma veya idarece onaylı navlun faturası suretleriyle belgeleyeceklerdir. 

d) ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70‘ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10‘unu sağlaması gerekir. Ancak 

diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30‘undan az 

olamaz. 
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e) Ġdari Ģartname konusu hizmet alımı ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç TPAO 4634 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘na tabi değildir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler ihaleye katılamaz. 

6 - Ġhale dokümanı;  

a) TPAO Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı / Ġhale Müdürlüğü 603 no‘lu 

odada görülebilir ve Ģartname bedeli olan 100,00.-TL Türkiye Vakıflar Bankası TPAO Bürosu 

nezdindeki 00158007290224965 no‘lu Türk Lirası (TL) hesabına (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) yatırılarak, dosya numarası ve Ģartname bedeli olduğunu 

belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, 15.02.2016 tarih ve saat 14.30‘a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale saatine 

kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden USD ve EUR olarak vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı 

ile bu iĢ kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

tutarların toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif 

verilecektir. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 29.04.2016 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

11 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 712/1-1 

—— • —— 

AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI 

OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERĠ DÖNÜġÜM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü‘nün 

ihtiyacı olan Ambalaj Atıkları Geri DönüĢüm Hizmet alımı iĢi kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir.   

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 ġubat 2016 saat 11:00‘a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 18 ġubat 2016 saat 14:00‘da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 714/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Büyükçekmece Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Atatürk Mahallesi 

516 ada 5 parsel sayılı taĢınmaza Ait Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhalesi, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı 

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul 

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 

2 - ĠĢin Adı: ―Belediye Mülkiyetinde Bulunan Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 

taĢınmaza Ait Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhalesi‖ iĢidir. 

3 - ĠĢin Niteliği: Büyükçekmece Ġlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece 

Belediyesine ait Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 29.347,87 m² alana sahip imarlı 

taĢınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre 

düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satıĢı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir. 

4 - Muhammen Bedel: 172.000.000,00-TL + KDV (YüzyetmiĢikimilyon-Türklirası) 

5 - Geçici Teminatı: 5.160.000,00- TL (BeĢmilyonyüzaltmıĢbin-Türk Lirası) 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Toplantı Salonu, Kumburgaz 

Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 Büyükçekmece / Ġstanbul 

b) Tarihi ve Saati: 11.02.2016 - 10:00 

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 11.02.2016 - 09:00 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 Büyükçekmece / Ġstanbul 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı: Türkiye‘de tebligat için adres beyanı 

b) Ġkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2016 yılına ait): 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine 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, 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun), 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun), 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olarak teklif verilecekse, Ortak GiriĢim 

Beyannamesinde ĠĢ ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek 

zorundadır. Ġhale üzerine kaldığında noter tasdiki Ortaklık SözleĢmesi yapılacaktır. 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına 

göre temin edecekleri belgeler sunmak zorundadırlar. 

i) Mali Durum Belgeleri: Ġstekli firmaların bu iĢi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de ĠĢ hacmini gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 
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Banka Referans Mektubu: 

Bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az 25.000.000,00-TL (YirmibeĢmilyon Türk 

Lirası) tutarında banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması gerekmektedir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri 

sağlanabilir 

ĠĢ hacmini gösteren belgeler; 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun 25.000.000,00-TL (YirmibeĢmilyon Türk Lirası), taahhüt altında 

devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal 

tutarının ise 15.000.000,00-TL (OnbeĢmilyon Türk Lirası)‘ den az olmaması gerekir. Bu 

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri 

sağlanabilir 

j) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği 

idarece kusursuz kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi 

zorunludur. ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında bitirdikleri en az 30.000 m² 

veya en fazla 4 (dört) sözleĢme kapsamında ise bitirdikleri en az toplam 60.000 m2 komple bina 

inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iĢ 

deneyim olarak kabul edilecektir. 

Ortaklık olması halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin yukarıda 

belirtilen değerin %70‘ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30‘unu karĢılamak 

zorundadır. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (% 100) 

karĢılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, 

Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, Ġmalathane, Fabrika vb. tamamlanmıĢ 

inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıĢtıracağına dair taahhütname. 

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında araç ve iĢ makinelerini temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

Ortaklık olması halinde; pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer 

ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

10 - ġartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: ġartname ve Ekleri, 

Beüyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi 

Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 2.500-TL 

(ĠkibinbeĢyüz - Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (11.02.2016 PerĢembe) saat 09:00'a kadar 

Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 

Büyükçekmece/Ġstanbul adresindeki Yazı Müdürlüğü‘ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 671/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Bakanlığımız Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığının 13.07.2015 tarihli 9251273 sayılı 

yazılarının ekinde alınan Gümrük ve Ticaret BaĢmüfettiĢi Mehmet ERYILMAZ tarafından 

düzenlenen 10.07.2015 tarihli 052-60 sayılı Cevaplı Raporunun 4'üncü maddesinde; 

Müdürlüğümüzde Ġnovatif Yapı Sistemleri ĠnĢ. Taah. Müh. Mim. Ġzo. Turz. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

firması adına iĢlem gören 19.03.2013 - 13070100IM000831, 08.05.2013 - 130701 00IM001462, 

13.05.2013 - 13070100IM001542 16.07.2013 - 13070100IM002346, 01.08.2013 -

13070100IM002560, 26.09.2013 - 13070100IM003268 tarih sayılı serbest dolaĢıma giriĢ 

beyannamesi muhteviyatı eĢya ile ilgili olarak gönderici firmanın Chanshu Jıangnan Glass Fiber 

Co. Ltd. olduğu, 108.500 metrekare eĢyanın birim kıymetinin 0.10 - USD/metrekare/FOB olarak 

beyan edildiği belirtilerek, Ra-Ka Ġth. Ġhr. ĠnĢ. ve San. Tic. Ltd. ġti. firması adına iĢlem gören 

14.11.2013 tarihli 13070100IM003848 sayılı serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinin 

göndericisinin de Chanshu Jıangnan Glass Fiber Co. Ltd. firması olduğu, 108.500 metrekare 

eĢyanın birim kıymetinin 0,26 USD / metrekare / FOB olarak beyan edildiği yakın tarihte aynı 

firmadan gelen ve aynı miktarda eĢyanın birim fiyatları arasında 2.6 kat fark bulunduğu tespit 

edildiğinden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca aynı eĢyanın satıĢ 

bedeli yöntemine geçilerek, Ġnovatif Yapı Sis. ĠnĢ. Taah. Müm. Mim. Ġzo. Tur. San. ve Tic. Ltd. 

ġti. firmasının 2013 yılında yapılan tüm ithalat iĢlemlerinde Ra - Ka Ġth. Ġhr. ĠnĢ. ve San. Tic. Ltd. 

ġti. firmasının beyan ettiği birim kıymetler üzerinden eksik alınan vergilerin tahsil edilmesi 

gerektiği talimatlandırıldığından, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 48'inci ve 51‘inci maddeleri 4458 

sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-b maddesi gereğince tanzim edilen 70.881,02-TL tutarında 

31.07.2015 tarihli 15ET07010049 sayılı Ek Tahakkuk Kararı ve 212.643,06-TL tutarında aynı 

tarihli 15CK070100556 sayılı Ceza Kararına iliĢkin Ödeme Emri düzenlenmiĢtir. 

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait baĢkaca tebligat adresi tespit 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra Tebligat Kanunu 

gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 654/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17‘nci 

maddesinin (e) bendinde yer alan ―Lisans baĢvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeĢ günü aĢmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi‖ halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Hızır Grup Lojistik Petrol ĠnĢaat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin; BAY/939-82/32495 sayılı lisansında belirtilen Cemal Gürsel Caddesi 

No: 9 (Ada: 6121, Parsel: 2) KurtuluĢ Çankaya - ANKARA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt 

istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatını 

Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 

06530, Yüzüncüyıl / ANKARA‖ adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 651/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/148381 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DARENDE ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe MALATYA / DARENDE 

Adresi 

HEYĠKETEĞĠ MAH. 

HÜKÜMET CAD. HALK 

EĞĠTĠM BĠNASI NO: 1 

DARENDE / MALATYA 

Tel-Faks 
0 (422) 615 15 38 

0 (422) 615 15 13 

Posta 

Kodu 
44700 E-Mail darende44@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

GEPA PETROL MAHRUKAT GIDA 

HAYVANCILIK ĠNġAAT 

TAġIMACILIK MATBAA SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 
DABAKHANE MAH. TENZĠLE SOK. 

NO: 7/105 BATTALGAZĠ / MALATYA  
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3940301932  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MALATYA TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10818  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 711/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/125792 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI/ YÜKSEKÖĞRETĠM 

KURULU/ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

KARAMANOĞLU 

MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE 

BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe KARAMAN 

Adresi YUNUS EMRE YERLEġKESĠ Tel-Faks 
0 338 226 22 20  

0 338 226 22 29 

Posta Kodu 70100 E-Mail imid@kmu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

AKDENĠZ VEFA TEM. ĠNġ. 

GIDA PEYZAJ BĠLGĠ ĠġLEM 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

Adresi 

Gazi Mah. G.M.K Bulvarı Özler 

Apt. No: 351 Kat 4/8 YeniĢehir 

MERSĠN 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2730618689  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 31795  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 708/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/125792 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI/ YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU/ 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

KARAMANOĞLU MEHMET 

BEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE 

MALĠ ĠġLER DAĠRE 

BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe KARAMAN 

Adresi YUNUS EMRE YERLEġKESĠ Tel-Faks 
0 338 226 22 20  

0 338 226 22 29 

Posta Kodu 70100 E-Mail imid@kmu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

SIR BASIN YAY. OTOM. TEM. 

ĠNġ. TAAH. SAN. VE TĠC. 

LTD.ġTĠ. 

 

Adresi 

Hamidiye Mah. Kalealtı Cad. Ar ĠĢ 

Merkezi Kat: 2 No: 4 

Merkez/AKSARAY 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8760601630  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AKSARAY TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6213  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 708/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/125792 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI/ YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU/ 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

KARAMANOĞLU MEHMET 

BEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE 

MALĠ ĠġLER DAĠRE 

BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe KARAMAN 

Adresi YUNUS EMRE YERLEġKESĠ Tel-Faks 
0 338 226 22 20  

0 338 226 22 29 

Posta Kodu 70100 E-Mail imid@kmu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
AYġE POLAT - POLAT 

HĠZMETLER 
 

Adresi 
Zincirli Mah. Vehbibey Cad. Us. 

ĠĢh. No: 28/51 Merkez/AKSARAY 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
11091102634  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AKSARAY TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 708/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

2016 YILI ĠLK DEFA VE YENĠDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DĠġ 

TABĠBĠ VE DĠġ TABĠBĠ ĠLE EMEKLĠ OLAN TABĠP VE UZMAN TABĠPLER DAHĠL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek - 1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 

Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Açıktan 

Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik‖ 

hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının 

ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diĢ tabibi, 

tabip, diĢ tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleĢtirme 

iĢlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile 

yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura baĢvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 

3 - Adaylar PBS üzerinden baĢvuru yaptıktan sonra, baĢvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak ġubesi MithatpaĢa Cad. No: 3 

06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak Ģekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim 

edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği 

kiĢi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin 

Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaĢmaması halinde sorumluluk baĢvuru sahibine aittir. Adaylar 

kendi unvan ve branĢlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte 

bulunabilecektir. Genel kura ile yerleĢmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleĢememesi 

halinde boĢ kalan münhallere genel kura ile yerleĢtirilecektir. 

4 - Kura baĢvurusunda bulunup baĢvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 11 ġubat 2016 

PerĢembe - 23 ġubat 2016 Salı saat 18:00‘ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal 

baĢvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura baĢvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden 

baĢvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 

5 - Bu Kuraya BaĢvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalıĢanlar dıĢındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son baĢvuru tarihi itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamıĢ olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 sayılı Kanun‘un 30‘uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun‘un 18‘inci maddesi ile 

değiĢtirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

ç) Kura son baĢvuru tarihine kadar mezun olmuĢ diĢ tabibi ve eczacılar (en geç 05 ġubat 

2016 tarihi Cuma günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi 

veya diplomanın fotokopisini kura baĢvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. 

Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma 
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tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son baĢvuru tarihine kadar baĢvuru yapılan unvan ve 

branĢta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur. 

d) Uzman (TUTG) ve uzman diĢ tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 05.02.2016 

Cuma (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 23 ġubat 2016 Salı tarihine kadar Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmıĢ olması gerekmektedir. 

e) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalıĢanlar dıĢındaki diğer statülerde görev yapan uzman diĢ tabibi, diĢ tabibi ve eczacılar.  

6 - Bu Kuraya BaĢvuramayacaklar 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48‘inci maddesinde belirtilen Ģartları 

taĢımayanlar, 

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen 

yaĢ haddini doldurmuĢ olanlar, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar ile 

diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapanlar, 

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarda kura son baĢvuru tarihi itibariyle halen 4924 

sayılı Kanuna göre sözleĢmeli olarak çalıĢanlar, 

d) Emekli olan uzman diĢ tabibi, diĢ tabibi ve eczacılar, 

Bu durumda olanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. BaĢvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleĢmiĢ olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiĢ sayılanların yeniden atanmalarında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 97‘nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son baĢvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmıĢ olanların baĢvuruları kabul 

edilecektir. 

8 - Bu kurada yerleĢen kiĢilerden özel veya kamu kurum ve kuruluĢlarında görev 

yapanların 25 Mart 2016 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. 

Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir. 

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar kadrolarına yerleĢen adayların atamalarının 

tebligatında adayın baĢvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleĢenler kura sonuçlarının 

ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya baĢvuramayacaklardır. 

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan Ģartlar ile ilan metninde belirtilen 

Ģartlara uymayan adayların baĢvuruları kabul edilmeyecek; sehven baĢvuruları kabul edilip kura 

ile yerleĢtirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK ĠSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar kadrolarına yerleĢen adayların 

atama iĢlemlerinin tamamlanması için aĢağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile 

birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleĢtikleri Kurumun adresinde olacak 

Ģekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını 

bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kiĢi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi 

takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleĢtikleri Kuruma 

vaktinde ulaĢmaması halinde sorumluluk baĢvuru sahibine aittir. 
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a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle iliĢiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiĢ), 

d) Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmıĢ 

olanların, en son çalıĢtıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

e) Mal bildirim formu, 

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarında sözleĢmeli çalıĢanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalıĢanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla iliĢiklerinin kesildiğine dair belge. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları kadro ve pozisyonlarına yerleĢen adaylar 

atamaya esas evraklarını aĢağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dıĢındaki diğer kurumların 

kadro ve pozisyonlarına yerleĢen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim 

edeceklerdir. 

TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU 

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.   06520    Çankaya/ANKARA 

ĠletiĢim: 0 (312) 705 10 00 

TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 Pk.   06100   Sıhhiye/ANKARA 

ĠletiĢim: 0 (312) 565 50 00 

YÖNETĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MithatpaĢa Caddesi No: 3 Pk.   06434    Sıhhiye/ANKARA 

ĠletiĢim: 0 (312) 585 10 00 

C) KURA TAKVĠMĠ 

 

2016 YILI ĠLK DEFA VE YENĠDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DĠġ TABĠBĠ VE DĠġ TABĠBĠ ĠLE EMEKLĠ OLAN TABĠP VE UZMAN 

TABĠPLER DAHĠL) 

 

SIRA TARĠH AÇIKLAMA 

1 

28 Ocak 2016 PerĢembe  

(BaĢvuru baĢlangıç tarihi) 
PBS üzerinden baĢvuruların yapılması 

05 ġubat 2016 Cuma (Son baĢvuru 

tarihi saat: 18:00‘a kadar) 

2 10 ġubat 2016 ÇarĢamba saat: 18:00 BaĢvuru evrakları son geliĢ tarihi ve saati 

3 25 ġubat 2016 PerĢembe 

KURA TARĠHĠ  

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet 

adresinde ilan edilecektir.) 

4 25 Mart 2016 Cuma saat: 18:00 
Atamaya esas belgelerin son geliĢ tarihi ve 

saati 

 701/1-1 
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ‗Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği‘ uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. 

Adayların, baĢvurduğu bölüm/Anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalıĢmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle; adayların 6 (altı) 

takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son baĢvuru tarihi ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik evrakla baĢvurular kabul edilmeyecektir, Ġlanla ilgili tüm bilgilere 

Üniversitemizin www.seu.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasından ulaĢabilirsiniz. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI ÜNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

MYO 
Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 
 Profesör 1  

Biyofizik Konusunda 

Doktora YapmıĢ Olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Profesör 2 

Mimarlık, Ġç Mimarlık 

veya Peyzaj Alanında 

Doktora YapmıĢ Olmak 

Sağlık Bilimler 

Fakültesi 
HemĢirelik HemĢirelik Profesör 1 

HemĢirelik alanında 

doktora yapmıĢ olmak 

 668/1-1 

—— • —— 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

22.01.2016 tarihli 29601 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 

alınacak Öğretim Üyelerine iliĢkin ilanın Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı (Acil Tıp Uzmanı olmak. Ġngilizce Tıp Programında çalıĢtırılmak üzere) açıklamalı 1 adet 

Profesör kadrosu ilanı (Çocuk Acil Yandal Uzmanı olmak. Ġngilizce Tıp Programında 

çalıĢtırılmak üzere) olarak değiĢtirilmiĢtir, Ġlan olunur. 700/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6661 Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6662 Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/8365 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 
— Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek

İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/01/2016 Tarihli ve 6681 Sayılı

Kararı
–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/01/2016 Tarihli ve 10399 Sayılı

Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/01/2016 Tarihli ve 6079 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 Tarihli ve E: 2015/52, K: 2016/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 Tarihli ve E: 2015/60, K: 2016/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2013/6367 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


