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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Gü-

venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği

uzmanının” ibaresi “tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece biri-

nin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen ki-

şilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri

tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin,

vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(16) Onaylanmış programın yüz yüze eğitimleri devam ederken eğitim saatleri içeri-

sinde eğitim kurumunun kapalı olması durumunda; denetimin yapıldığı gün eğitim verilmediği,

eğitim programına kayıtlı olan katılımcıların tam gün devamsızlık yaptığı kabul edilir ve ayrıca

ilgili eğitim kurumuna ihtar puanı uygulanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vize işlemi yaptırmayan kişilerin belgelerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan iş güvenliği

uzmanlığı belgesine sahip olanlar bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize

işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize

işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK 8 İş Güvenliği Uzmanları, Eği-

ticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 1 numaralı satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-9 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim

Kurumları İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 3 ve 15 numaralı satırları aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/1/2013 28545

2- 11/10/2013 28792

3- 30/4/2015 29342

4- 19/11/2015 29537
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması

ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Değişikliklere uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen farma-

kolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, en geç 1/3/2016 tarihine

kadar bu değişiklik hükümlerine uyumlu hale gelmek zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat

hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesindeki Alüminyum salisilat,

bazik, Baryum selenat, Doksisiklin, Eprinomektin, Gamitromisin, İvermektin, Klorsulon, Klosantel,

Lasalosid, Metilprednizolon, Rafoksanid, Triklabendazol ve Tulatromisin isimli aktif maddelere

ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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b) Ek-1’inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesine, “Harunga madagascariensis”ten
sonra gelmek üzere “Heksaflumuron”, “ Juniperi fructus”tan sonra gelmek üzere “Kabergolin”,
“Klenbuterol hidroklorür”den sonra gelmek üzere “Klodronik asit”, “Löysin”den sonra gelmek
üzere “Lufenuron” ve “Propan”dan sonra gelmek üzere “Propil 4-hidroksibenzoat ve sodyum
tuzları” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/7/2013 28719

2- 25/10/2014 29156
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/1459 

Karar No : 2015/631 

Suç : Ġzin Tecavüzü 

Suç Tarihi : 19.09.2007-19.10.2007 

Sanık Kimliği : Ertuğrul GELEN- Zekeriya ve Taliye oğlu, 1969 D.lu, Sakarya, Merkez, 

Karaosman Mah. Nfs. Kyt.lı. 16'ncı Mknz. P.Tug. 2'nci Tnk. Tb. 5'nci 

Tnk. Bl. K.lığı emrinde görevli iken terhisli 1969/1 tertip P. Er T.C. 

No:11897384562 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 02.07.2015 tarihli duruĢmada; 

Sanık Tnk. Er Ertuğrul GELEN'in 19.09.2007 (saat: 00.00) 19.10.2007 (saat: 11.15) 

tarihleri arasında temadi eden Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan 

ASCK'nın 66/1-b maddesi uyarınca TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 Sayılı TCK'nın 62'inci maddesi 

uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN ON AY HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 19.10.2007 - 30.10.2007 tarihleri arasında yolda ve gözetim altında, 06.11.2007 - 

16.04.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nın 63'üncü 

maddesi uyarınca netice cezadan MAHSUBUNA, 

Sanığın suç tarihinden önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması sebebiyle hakkında 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı TCK'nın 51'inci maddesi gereği sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç 

aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmesi sebebiyle hükümlünün hapis cezasının 

ERTELENMESĠNE YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı Kanunun 50/1-a ve 50/5'inci maddeleri gereğince, sanığın adli sicil kayıtları, 

sosyal ve ekonomik durumu ve piĢmanlığı ile suçun iĢlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, 

kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına ÇEVRĠLMESĠNE, 

5237 sayılı Kanunun 52/2-3'üncü maddesi gereğince, sanığın, sosyal ve ekonomik 

durumu ve tahsil düzeyi dikkate alınarak adli para cezası 1 gün karĢılığının takdiren 20 TL olarak 

belirlenmesine, bu suretle (300x20) bulunan 6000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı TCK'nın 52/4'üncü maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu ve 

cezanın sosyal etkisi Rikkate alınarak adli para cezasının taksitler halinde olmak üzere 24 ayda 24 

eĢit taksitle ödenmesi Ģeklinde TAKSĠTLENDĠRĠLMESĠNE, 
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Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil 

edilmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına ÇEVRĠLMESĠNE, 

Talebe uygun, 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11631 

—— • —— 

İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, karan 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2015/314-432 

Karar Tarihi : 10.08.2015 

Suç : Üste fiilen taarruz 

Uygulanan K.Md. : As.C.K.nun 91/1 Az vahim hal cümlesi ve 5237 Sayılı TCK.'nun 29, 

62/1,7/2, 50/1, 50/1-f., 63' üncü maddeleri. 

Sanık Kimliği : Abdulkadir ÖZKAYA; Ali ve ġahide Oğ.1986 D.lu, 

DĠYARBAKIR/Çınar Ballıbaba Ky/Mah. Nüfs. Kyt. (TC.Kimlik 

No: 13993992252) 

Karar : 18 Gün süreyle kamu yararına bir iĢte çalıĢtırılma cezası. 

 119 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TIBBĠ SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 02.03.2016 tarih saat 12:00’ye kadar 

Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde 

bulunan TeĢhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir. 

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 09.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

7 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

10 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1313/1-1 

————— 

TIP MERKEZĠ VE HASTANELER ĠÇĠN ĠLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastaneleri için ilaç serum idari ve teknik Ģartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 7.500,00 TL tutarındaki geçici teminatı 

vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 08.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Genel Merkez 

Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1314/1-1 

—— • —— 
ĠPTAL ĠLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/176882 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

1 - Ġhale konusu malın Adı ve Miktarı : 160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değiĢmesi 

gereken malzemeler dahil periyodik bakım-

Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen 

arızaların onarımı hizmet iĢi. 

2 - 2015/176882 ihale kayıt numarası ile 16/02/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan 

edilen 160 adet Klimalı Yolcu Vagonunun değiĢmesi gereken malzemeler dahil periyodik bakım-

Onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı hizmet iĢine iliĢkin ihale, 

teknik Ģartname ile mesleki ve teknik yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal 

edilmiĢtir. 1347/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Osmaniye Belediyesinden: 

1 - Belediyemizce 2886 sayılı D.Ġ.K' nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 

16.11.2015Tarih ve 646 sayılı kararı ile Alibeyli Mahallesi 54 Ada Parsel 1516 m2 yüz ölçümlü, 

arsa + bina (eski belediye binası) satıĢı için 2886 sayılı D.Ġ.K.'nun 35/a maddesi göre Kapalı 

Teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale 25.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00'da Belediye 1. Kat Ġhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ġartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Ġhale servisinde görülebilir ve 500.00 TL 

bedel karĢılığında temin edilir. 

4 - Satılacak arsa+binanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:  

1. Gerçek KiĢilerin; 

a - Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b - Ġhale tarihinin bulunduğu yılda alınmıĢ tasdikli ikametgah belgesi, 

c - Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi, 

d - Ġhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, 

e - Tebligat için adres beyanı, 

f - Ġhale muhammen bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu  

2. Özel hukuk tüzel kiĢilerin; 

a - 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluĢların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, 

b - Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, Ġdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi 

odasından ya da benzeri mesleki kuruluĢların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt 

belgesi, son Ģeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kiĢilik 

adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ vekaletname ve imza sirkülerini, 

c - Ortak giriĢim Ģeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. 

bendin a,b,c,d,e,f bentlerinde istenilen belgeleri, 

d - Ġhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 500,00 TL ihale dosya bedelini 

Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair 

belgeleri vermeleri, 

e - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu 

Vergi Dairesinden 24.02.2016 tarihli alacağı belgenin aslı, 

f - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan 24.02.2016 tarihli 

alınacak belgenin aslı,  

Ġhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle 

birlikte ĠmzalanmıĢ teklif mektuplarını, ihale Ģartnamesini ve eklerini 24.02.2016 Tarih ÇarĢamba 

günü saat 17:00’a kadar Ġdareye (Destek hizmetleri Müdürlüğü Ġhale Servisine) vermeleri 

gerekmektedir. 
 

Sıra 

No Mahalle Adı Ada Parsel 

Alanı 

(m2) Muhammen Bedel Geçici Teminatı TL 

1 Alibeyli 54 1 1.516 19.800.000,00 TL 595.000,00 TL 

 1155/1-1 



15 ġubat 2016 – Sayı : 29625 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 

 

ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğünden: 

 SAKARYA 

YAKIT HARĠÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ hizmet alımı 

Araç Kiralanması iĢi TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/31550 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (16 adedi sürücülü ve yakıt hariç; 10 adedi sürücüsüz ve 

yakıt hariç olmak üzere) toplam 26 adet hizmet aracının 

kiralanması 

b) Yapılacağı yer : TEĠAġ 5. Bölge Müdürlüğü Sakarya, Bartın ve 

Çatalağzı (Zonguldak) tesisleri 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 33 (otuz üç) ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı/ 

SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 23/02/2016 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ç) ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

f) Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

belge, 

h) Ġhale konusu hizmetin yerine getirilmesine iliĢkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması 

zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına iliĢkin hükümler; 

ı) Ġstekliler, teklif ettikleri araçlara iliĢkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 

ġirketleri Birliğince yayınlanan 2016 yılının Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara 

TaĢıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu Ģekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko 

bedeli bilgilerini kaĢe ve imza bulunacak Ģekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 

Ġsteklilerin 4925 Sayılı Karayolu TaĢıma Yönetmeliği hükmüne göre otomobil cinsi 

araçlar için A1 taĢıma yetki belgesi, pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1, K2 taĢıma yetki 

belgesi veya buna muadil üstü bir belgeye sahip olması. Minibüs cinsi araçlar için D2 taĢıma 

yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.  

Ġhale tarihi itibariyle geçerlilik sürelerini doldurmamıĢ bu belgelerin aslını veya ihale 

tarihi yılı içinde yapılmıĢ noter tasdikli suretlerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun sunulması zorunludur. Bu kriter, 

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
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toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da 

vergi dairesince onaylı olması gerekir.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġsteklinin yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az %80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl 

içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması 

zorunludur.  

ĠĢ deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin % 30’unden az olamaz. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde yapmıĢ olduğu her türlü araç kiralama veya 

servis kiralama hizmet iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 (yüzelli) Türk Lirası Vakıflar 

Bankası Adapazarı ġubesi TR:33 0001 5001 5800 7292 2934 78 hesabına yatırılan belge ile 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ―Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI‖ 

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

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1276/1-1 
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KRAFT TORBA ETĠKETĠ VE WAX RESĠN RĠBON SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 4.000.000 adet Kraft Torba Etiketi ve 7.500 adet Kraft torba 

etiketlerinde kullanılacak Wax Resin Ribon %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

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

RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.02.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1157/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çaykur Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 6.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 

Çiftlik Çay fabrikası Müdürlüğü/B.Çiftlikköyü/Ġyidere/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01 MART 2016 SALI günü saat 14.00’e kadar Çiftlik 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu B.Çiftlikköyü/Ġyidere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

gün olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale, Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1156/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kıyıcık/Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.300.000 kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir.  

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.02.2016 Cuma günü saat 14.00’e kadar Eskipazar 

Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Alternatif mektuplar kabul edilemez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

gün olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 1085/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.300 ton yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

Ġhale Usulü ile yaptırtacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığın Çaykur Ambarlık Çay 

Fabrikası Müdürlüğü, Ambarlık Köyü/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25/02/2016 günü saat 14.00’e kadar Çaykur Ambarlık 

Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ambarlık Köyü/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.30’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleĢme bedeli üzerinden % 

6 oranında alınır. 

8 - Ġstekliler bu ihalede, yükleme iĢine ayrı, nakliye iĢine teklif vereceklerdir. 

9 - Ġhale Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

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

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

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1068/1-1 
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KAMU TAġINMAZI TAHSĠS DUYURUSU 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

2016/1 
―Turizm Yatırımcılarına Kamu TaĢınmazı Tahsis ġartnamesi 2016/1‖de özellikleri 

belirtilen kamu taĢınmazları, 2634 sayılı ―Turizmi TeĢvik Kanunu‖ ve bu Kanun’un 8’inci 
maddesine dayanılarak çıkartılan ―Kamu TaĢınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmelik‖ hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı 
giriĢimcilere tahsis edilecektir. 

1 - GiriĢimcilerin, 31/03/2016 günü saat 16.30’a kadar ―Kamu TaĢınmazlarının Turizm 
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik‖in 10 uncu maddesi ile ―Turizm Yatırımcılarına 
Kamu TaĢınmazı Tahsis ġartnamesi 2016/1‖ gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık 
Genel Evrağı (AG Katı), Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 32   06100 Emek - Çankaya / ANKARA 
adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan 
baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

2 - GiriĢimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin 
ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması 
koĢuluyla, söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme 
edilmiĢ metin esas alınacaktır. 

3 - GiriĢimciler, birden fazla taĢınmaz için müracaat edebilirler. Ancak talep edilen her 
taĢınmaz için ayrı Ģartname bedeli ödenerek, ayrı bir baĢvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis 
ġartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler baĢvuru dosyasına eklenecektir.  

4 - Bakanlığa yapılan baĢvurular, Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ve Tahsis 
ġartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir. 

5 - Birden fazla baĢvuru yapılan taĢınmazlar için, baĢvuruları yeterli görülen giriĢimciler 
arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek baĢvurunun yapıldığı 
taĢınmazlar için ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya 
katılım payı istenebilir. 

6 - Bakanlıkça istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak, 
müzakere esnasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.  

7 - Bakanlıkça, ön izin verilmeyen giriĢimcilerin müzakere teminat mektupları iade 
edilecektir. 

8 - Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen giriĢimcilere, talep ettiği 
taĢınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen 
taĢınmazlardan bir veya birkaçını önerebilir.  

9 - GiriĢimciler tarafından Bakanlığa sunulacak baĢvuru dosyasında yer alması gereken 
belgeler ile, ilan edilen taĢınmazlara iliĢkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren ―Turizm 
Yatırımcılarına Kamu TaĢınmazı Tahsis ġartnamesi 2016/1‖, DÖSĠMM (Döner Sermaye 
ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çukurambar - 
Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000-TL (BeĢbintürklirası) ücret 
karĢılığı temin edilecektir. ġartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci ġubesi 
nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal 
Tahsilat ĠĢlemi ―DÖSĠM Merkez Müdürlüğü‖ 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka 
dekontunun açıklama bölümüne, ―2016/1 Tahsis ġartnamesi Bedeli‖ ifadesi ve bedeli yatıran 
giriĢimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. BaĢvurunun geçerli olabilmesi 
için, Ģartname banka dekontunun baĢvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur. 

10 - BaĢvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler 
Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi BaĢkanlığı, Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3   06100 
Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir. 

11 - ―Turizm Yatırımcılarına Kamu TaĢınmazı Tahsis ġartnamesi 2016/1‖e; 18/02/2016 
tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden eriĢilebilecektir. ġartname, 01/03/2016 
tarihinden itibaren ise DÖSĠMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. 

12 - Tahsis ġartnamesi’nde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması 
durumunda, baĢvuru geçersiz sayılacaktır. 

13 - Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde, ―Kamu TaĢınmazlarının Turizm 
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik‖ ve ―Turizm Yatırımcılarına Kamu TaĢınmazı Tahsis 
ġartnamesi 2016/1‖ hükümleri uygulanır. 
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 1221/1/1-1 

————— 
PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY 

THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM 

2016/1 

Public immovables specified in the ―Public Immovable Allocation Specification For 

Tourism Investors - 2016/1‖are to be allocated to local and foreign investors for tourism 

investments pursuant to the provisions of Tourism Incentive Law No. 2634 and ―Regulations for 

Public Immovable Allocation for Tourism Investments‖, enacted on the basis of Article 8th of the 

law. 

1) Potential investors are requested to submit the required information and documents in 

accordance with Article 10th of the ―Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism 

Investments‖ and ―Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2016/1‖ 

by 16:30 pm, on 31/03/2016 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General 

Document Service, (AG Floor) Ġsmet Ġnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya / ANKARA. 

Submissions by mail shall not be taken into consideration.  

2) All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All 

information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish 

translations are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective 

consulate in Turkey. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation. 

3) Investors can apply for several parcels. However, having paid for each specification, a 

separate file shall be prepared for each parcel and the related information and documents defined 

in the Allocation Specification shall be enclosed into the application file.  
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4) The applications to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in 

accordance with the Article 11th of the ―Regulations for Public Immovable Allocation for 

Tourism Investments‖ and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation 

Specification. 

5) A negotiation for a direct contribution of investors to social and technical infrastructure 

shall be held in between the qualified investors for the parcels having several applications. In the 

parcels with single application, a direct contribution to be determined by the Land Allocation 

Commission for the realization of social and technical infrastructure in relation with the type of 

investment and region shall be held. 

6) The Guarantee for Negotiation requested by the Ministry shall be submitted to officials 

of the Ministry during the negotiation in the form of Definite Letter of Guarantee Unlimited in 

Time. 

7) The Ministry shall return the Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time in case of 

not given the permission of preliminary permit. 

8) In the event non-allocation of the parcels applied by the investors, the Ministry can 

offer one or more of the parcels which are not allocated in the same announcement according to 

the characteristics of the investments and the investors. 

9) ―Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2016/1‖ 

containing detailed explanations and information on the subject immovables of the allocation can 

be purchased from ―DÖSĠMM (Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlügü)’’ Çiğdem 

Neighbourhood Muhsin Yazıcıoğlu Street , No: 50 Çukurambar- Çankaya/ANKARA (Phone: +90 

312 309 49 53) in debt of 5.000 TL (Five Thousand Turkish Liras). Fee of the booklet will be 

paid to 3483170-5190 Account No and TR480001002533034831705190 IBAN (The Institution 

Revenue of DÖSĠM Merkez Müdürlüğü Code: 70-00-01) at T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu 

GiriĢimci ġubesi, and the note ―fee for the 2016/1 Allocation Specification‖ and ―Name/Title, 

address and telephone number of the Investor― shall be written in the explanation section. For the 

acceptance of the approval, the signed statement in which the conditions are accepted by the 

investors and the inclusion of the bank receipt have to be given to the Ministry.  

10) Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of 

Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of 

Land Allocation, Ġsmet Inönü Bulvari No:32, 3rd Floor, 06100, Emek – Çankaya / ANKARA 

(Phone: +90 312 212 91 89). 

11) ―Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism 

Investors-2016/1‖ can also be obtained from web address: www.kulturturizm.gov.tr at 18/02/2016 

Booklet sales will be started at 01/03/2016 from the address of DÖSĠMM, mentioned above. 

12) In the event that information and documents requested with this specification are 

deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid. 

13) The provisions of the ―Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism 

Investments‖ and ―Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors - 2016/1‖ 

are applied for the allocations within the scope of this announcement. 
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DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠF BOJĠLERĠNĠN DEMONTAJ-ÖNMONTAJ ĠġĠ 

(YERLĠ ĠSTEKLĠLER ĠÇĠN HĠZMET ALIMI) ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/22629 

1 - Ġdarenin: 

• Adresi : TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Ġstanbul 

Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle/ 

ANKARA 

• Telefon ve Faks Numarası : (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96 

• Ġlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450 

Ġhale konusu malın adı ve miktarı: ―DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠF BOJĠLERĠNĠN 

DEMONTAJ-ÖNMONTAJ ĠġĠ‖ 20 adet Boji demontaj-önmontaji yaptırılacaktır. 

Adı geçen iĢ L-01-06/A Teknik ġartname ve ihale dokümanına göre temin edilecektir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Ġhale konusu bojilerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden yükleniciye 

teslim edilip yüklenicinin iĢ yerinde bakım onarımı gördükten sonra ADF’ye teslim edilecektir. 

(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.) 

4 - Ġhale 23.03.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına 23.03.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiĢ veya ulaĢtırılmıĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

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

zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimcileri ġubesi TR500001002533032083215004 

No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karĢılığından 

Fabrika Mali ĠĢler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1201/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz 
kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik Personele iliĢkin duyuru; http://www.okan.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama Ġlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 

 

BĠRĠM/ANABĠLĠM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMA 

ĠNSAN VE TOPLUM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Çeviribilim  Profesör 1 
Dil Bilim alanında doktora yapmıĢ 

olmak 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ĠĢletme  Profesör 1 
ĠĢletme alanında doktora yapmıĢ 

olmak 

MÜHENDĠSLĠK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Profesör 1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmıĢ olmak 

 1299/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif

Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


