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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Orman Genel Müdürlüğünden:

HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME

MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz am-
me müesseselerine ait ormanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme mü-
esseselerine ait ormanların idare ve muhafazasını, bu ormanlarda yapılacak iş ve işlemler ile
verilecek izinleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun
6 ncı ve 45 ila 56 ncı maddeleri ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 2/B Uygulaması: Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında

orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,
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b) Ağaç: Biyolojik olarak en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi,

tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri,

c) Ağaççık: Biyolojik olarak boyu sekiz metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun

ömürlü odunsu bitkileri,

ç) Ağaç röleve planı: Kanun kapsamında bulunan alanlarda, izne konu olan sahalardaki

mevcut ağaçların, coğrafi koordinatlarıyla belirlendiği uygun ölçekli planı,

d) Amenajman planı: Ormanın sürdürülebilirliği esas alınarak belirlenen amaçlara göre

ormanın idaresi ve denetimi ile ilgili yapılan planı,

e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

f) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

g) Bölge Müdürlüğü heyeti: Kadastro ve mülkiyet şube müdürü başkanlığında ilgili iş-

letme müdürü, ilgili işletme şefi, varsa kadastro ve mülkiyet şefi ile harita mühendisi ve harita

teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,

ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “ÇED

olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

h) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ı) Hâlihazır harita: Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal ölç-

me ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekânsal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her

çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal harita-

ları,

i) İşletme heyeti: Orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme

şefi ve varsa kadastro ve mülkiyet şefi, yoksa mücavir işletme şefi ile harita mühendisi ve

harita teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,

j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

k) Kesin izin: Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait or-

manlarda Kanun kapsamında Bakanlıkça verilecek izni,

l) Kanun: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununu,

m) Mesul müdür: Hususi ormanlara ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait

ormanlara ilişkin koruma, geliştirme ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen

ve orman idaresine karşı sorumlu kişiyi,

n) Uygulama imar planı: Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu iş-

lenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bun-

ların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas

olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren, ancak düzenleme ortaklık

payı (DOP) ve kamu hizmetleri ortaklık payı (KOP) ve benzeri ayırması olmayan planı,

o) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

ö) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için Bakanlıkça verilen izni,

p) Özellik Oluru: Tapu ile sahipli olup 3 hektardan büyük bir orman sahasının hususi

orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman statüsüne alınmasına ilişkin

Bakanlık Olurunu,
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r) Vaziyet planı: Yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kul-

lanılış amaç ve şekilleri, onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak

hazırlanmış, projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/2000,

1/1000 ve 1/500 ölçekli çizilmiş yerleşim planını,

s) Yatay alan: Bina ve tesislerin taban alanları toplamı esas alınarak hesaplanan alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların

tesisi, kadastrosu ve 2/B madde uygulaması

MADDE 5 – (1) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait

ormanlar üç şekilde tesis edilir.

a) Bakanlık Oluru ile: İşletme heyetince düzenlenen ve bölge müdürlüğünce onaylanan

inceleme ve değerlendirme raporu doğrultusunda Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluru

ile tesis edilir. Tesis edilen bu ormanlar Kanun hükümlerine tabidir.

b) Mahkeme kararı ile: Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesele-

rine ait ormanların tesisine dayanak alınacak mahkeme kararının, dava konusu ormanlık alanın

vasıf, sahiplilik ve tâbi olması gereken statüsü konuları bakımından irdelenmiş ve Yargıtayca

onaylanmış olması, davaya orman idaresinin taraf olması gerekmektedir.

c) Orman kadastro komisyonlarının çalışması ile:

1) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve bu

Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde sayılan

ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

2) 4785 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca iade edilmiş ormanlar,

3) Kesinleşmiş mahkeme ilamı ve Bakanlık Oluru ile tesis edilmiş hususi ormanlar ya

da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar,

4) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 tarihinden sonra Orman İdaresi

hasım gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan or-

manlar,

5) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden

sonra tabii olarak ve ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şar-

tıyla hususi orman ya da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman olarak sınırlan-

dırılırlar.

(2) Sınırlandırmada birinci fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde

yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (3) numaralı alt bendinde yazılı ormanlarda

Olur veya mahkeme ilamındaki sınırlar, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda

ise fiilen orman olan sınırlar esas alınır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve ( c) bentlerinde belirtilen mahkeme kararı ve orman kadastro

çalışmaları, Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluruna dayanak teşkil eder.
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(4) Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların ka-
dastrosu Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre yapılır. Komisyonların masrafları orman
idaresine, kadastro işlerine ait diğer masraflar ilgili orman sahiplerine aittir.

(5) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, sahip-
leri veya bu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş mesul müdür tarafından istendiği ve
her türlü giderleri ile gündelikleri peşin olarak Genel Müdürlük Özel Bütçe hesabına yatırıldığı
takdirde komisyonlarca 2/B uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur. Orman sınırları dı-
şına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

(6) 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosu
ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki yerler
hariç olmak üzere, Kanuna göre bir defa 1 inci madde veya 2/B madde uygulaması yapılan hu-
susi ormanda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanda bu maksatla yeniden
çalışılamaz.

Tapu siciline belirtme konulması

MADDE 6 – (1) İşletme müdürlüklerince, ada ve parsel listesi tapu müdürlüğüne gön-
derilerek tapu sicilindeki beyanlar hanesine;

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanda veya hususi ormanda kal-
dığı,

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanunun 47 nci maddesi
uyarınca, ormanların parçalanarak şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve tem-
lik edilemeyeceği,

c) Hususi ormanlarda Kanunun 52 nci maddesi uyarınca, ekim ve dikim suretiyle mey-
dana getirilen hususi ormanlar hariç olmak üzere hususi ormanların 500 hektardan küçük par-
çalar teşkil edecek şekilde parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim
edilemeyeceği ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağı,

belirtmesi konulması istenir.
Mesul müdür tayini

MADDE 7 – (1) Hususi orman sahipleri birden fazla ise orman sahipleri, içlerinden
birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdürü noter onaylı olarak tayin etmek
zorundadırlar. Hususi orman sahiplerince mesul müdür tayini, Özellik Olurunun tebliğ tarihin-
den itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde, orman idaresince sulh hukuk mahke-
mesinde hasımsız dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir. Mahkeme kararı ile atana-
cak mesul müdürün, hususi orman sahipleri veya mahalli resmi kişiler olan köy veya mahalle
muhtarı, belde belediye başkanı arasından seçilmesine özen gösterilir. Hükmi şahsiyeti haiz
amme müesseselerine ait ormanlarda ise, müessesenin en üst amiri veya üst amir tarafından
yetkilendirilmiş kişi mesul müdür olarak belirlenir.

(2) Hususi ormanlarda, atanmış olan mesul müdür bu görevini vekâleten bir başkasına
devredemez. Hususi orman sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün az-
ledilmesi, ölüm, hapis ve benzeri durumlarda yerine bir mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen
mesul müdür orman idaresine bildirilir. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman-
larda ise en üst amirin veya mesul müdürün emeklilik, istifa, tayin ve benzeri durumlarında
yeni atanan üst amir veya yeni atanan üst amir tarafından yetkilendirilmiş kişi mesul müdür
olarak belirlenir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                  4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702



(3) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda belirlenen mesul müdür

ile hususi orman sahiplerinin tamamını temsil eden mesul müdür, amenajman planlarına göre

bu ormanların işletilmesi ve muhafazası ile ilgili tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı

sorumludur.

(4) Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak idari ve

teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak, kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri gibi

doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise, hususi orman sahiplerinden vekâlet veya onay aldığı

bölümlerde yürütebilir.

Amenajman planı

MADDE 8 – (1) Devlet ormanlarında amenajman planı yapılmasına ilişkin usul ve

esaslara göre yapılacak olan harita ve amenajman planı;

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda, ormanın tesis edilmesini

müteakip ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda orman idaresi tarafından

parasız olarak yapılır.

b) Hususi ormanlarda, sahipleri tarafından en kısa sürede yaptırılarak mülkiyet ve ame-

najman tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenmesini müteakip uygunluğu halinde Ge-

nel Müdürlüğe gönderilir.

c) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Baş-

kanlığı tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.

(2) Hususi ormanlarda amenajman planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması ha-

linde amenajman planı, orman idaresi tarafından yapılarak masrafı iki yıl içinde dört eşit taksit

halinde orman sahiplerinden alınır.

(3) Amenajman planının uygulanmasının takibi ve kontrolü, Orman İdaresi ve Planlama

Dairesi Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

Yol şebeke planı

MADDE 9 – (1) Ormanın devamlılığı ve işletmesine yönelik olarak Devlet ormanla-

rındaki usul ve esaslara göre yapılması gereken yol şebeke planı; hususi ormanların veya hükmi

şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların sahipleri tarafından yaptırılarak mülkiyet

ve inşaat tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenerek uygunluğu halinde Genel Müdür-

lüğe gönderilir. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.

(2) Yol şebeke planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması halinde plan orman idaresi

tarafından yapılarak veya yaptırılarak masrafı defaten sahiplerinden alınır.

(3) Yol şebeke planlarının uygulanmasının takibi ve kontrolü ise, İnşaat ve İkmal Dairesi

Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

İşletme, idare ve muhafaza

MADDE 10 – (1) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait

ormanlar; orman idaresinin kontrol ve murakabesi altında amenajman planlarına göre işletilir

ve idare olunur. Bu ormanları, sahipleri işletir veya sorumlulukları altında işletmeyi başkasına

devredebilirler.

4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Kanunun Devlet ormanlarına ilişkin 14 üncü, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci,

41 inci ve 42 nci madde hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar

hakkında da uygulanır. Hususi ormanlarda ise; avlanma, otlatma ve odun dışı orman ürünlerinin

toplanması sahiplerinin iznine bağlı olup Kanunun Devlet ormanlarına ilişkin 14 üncü, 15 inci,

17 nci ve 19 uncu maddeleri ile "Orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka

mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilmeden" kaydı müstesna olmak üzere

41 inci ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman

sahipleri Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerinde yazılı hüküm-

lerden müstesnadır. Bu maddelerin Devlet ormanlarında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,

hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda da uygulanır.

(3) Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların

idaresi ile muhafazası ve korunması, Devletin kontrol ve murakabesi altında sahiplerine aittir.

Orman sahibi; ormanın muhafazası ve yangın dâhil korunması, bakımla vasıflarının yükseltil-

mesi, yangın görmüş ve seyrekleşmiş kısımların ağaçlandırılarak sürekliliğinin sağlanması için

gerekli tedbirleri alarak ormana karşı işlenen suçların takibini yapar ve durumu orman idaresine

bildirir. Ayrıca, bu ormanlarda orman mühendisleri tarafından verilen raporlarla tespit edilen

hastalık ve haşeratın tedavi, imhası ve temizlenmesi sahipleri tarafından yapılır. Bu işlemler

tespit edilen süre içinde ormanın sahipleri tarafından yapılmaz ise orman idaresince yapılır

veya yaptırılır ve masrafı sahiplerinden defaten alınır.

(4) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara ve-

ya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. Hususi ormanlar ise; ekim ve di-

kim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç, 500 hektardan küçük parçalar teşkil

edecek şekilde parçalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez.

(5) Hususi ormanlarda amenajman planlarına göre yapılacak olan damga ve üretim so-

nucunda oluşan emvalin nakline ilişkin nakliye tezkeresi düzenleme işi orman idaresince ya-

pılır. Plan, damga, istihsal ve murakabe işlerinde çalışan orman memurlarının kanuni harcırah

ve masrafları hususi orman sahipleri tarafından ödenir. Bu harcırah ve masrafların karşılığı,

daha sonra mahsubu yapılmak üzere ve avans olarak orman idaresinin veznesine peşin olarak

yatırılır. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise harita ve amenajman

planı yapılması hariç diğer işlemler aynı usul ve esaslara göre yürütülür.

Kayıt tutulması

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve işletme mü-

dürlüklerinde; hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait her orman

için müstakil olarak kayıt tutulur. Bu kayıtlarda; Özellik Oluru, mesul müdür ataması veya gö-

revlendirilmesi, amenajman planı, yol şebeke planı, tapu belgesi, tesis şekli, Kanunun 47 nci

veya 52 nci madde şerhi, izin durumu ve benzeri bilgileri ihtiva eden belgelere yer verilir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine

ait ormanlarda bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak iş ve işlemler ilgili bölge

müdürlüğünce yılda en az bir defa denetlenerek tutanak düzenlenir. Yapılması gereken iş ve
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işlemlerde eksiklik görülmesi halinde orman idaresi tarafından gerekli inceleme yapılarak il-

gililer uyarılır, tespit edilen sürede telafi edilmez ise sahipleri hakkında kanuni takibata geçi-

lerek Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

Genel esaslar

MADDE 13 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine

ait ormanlarda Kanunun 17 nci ve 52 nci maddeleri ile Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkra-

sına göre Bakanlıkça izin verilebilir.

(2) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda

verilecek izinlerde; ormanın tabii vasfının korunmasına özen gösterilmek kaydıyla ormanın

kapalılık durumu ve arazinin topografik yapısı göz önünde bulundurulmak ve orman içi açık-

lıklar ile bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak kriterleri esas alınmak suretiyle uygun

yerler tespit edilir.

(3) İzin verilirken Kanuna göre konusu itibarıyla özel kanun konumunda olan;

18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu,

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli

ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınır.

(4) Kanunun 52 nci maddesi kapsamında şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak

bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında; Kanunun 17 nci maddesine göre izin alınmak

ve yatay alanın yüzde altısını (% 6) geçmemek şartıyla onaylı imar planlarına uygun inşaat ya-

pılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının doğal özelliklerinin korunmasına özen

gösterilmek kaydıyla ormanın kapalılık durumu ve arazinin topografik yapısı göz önünde bu-

lundurulmak ve orman içi açıklıklardan ve bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak su-

retiyle uygun yerlerde izin verilir. Enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz hattı,

kanalizasyon, yol şebeke planındaki yollar ile Kanunun 17 nci maddesine göre genel kamu

hizmetlerine yönelik izinler yüzde altılık (% 6) alana dâhil değildir.

(5) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda

Kanunun Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre yükseköğretim kurumlarının eğitim

ve araştırma maksatlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kuru-

muna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması

maksadıyla izin verilebilir. İzin verilen alanda yapılacak yol ve açık olarak düzenlenen; otopark,

garaj, havuz, spor alanları ve benzeri tesisler ile enerji nakil hattı, su isale hattı, haberleşme,

doğalgaz hattı, kanalizasyon gibi her türlü altyapı tesisleri ve yine Kanunun 17 nci maddesine

göre genel kamu hizmetlerine yönelik verilen izinler hariç olmak üzere, binaların taban alanları

toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde on beş (% 15)’ini geçemez.

(6) Bina ve tesislerin ulaşımında öncelikle yol şebeke planı dâhilinde yapılan yollar

kullanılır. Bu yollar ile ilave yapılması zorunlu olan yollar ve yapılacak alt yapı tesisleri genel

ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için de kullanılır.
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(7) Bu Yönetmelik kapsamında orman sahiplerinin muvafakatiyle Bakanlıkça verilecek

izinlerde Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülüklerden orman sahibi ile izin sahibinin müş-

tereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin noter onaylı taahhütname alınır.

(8) Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.

Dört metrenin altında inşa edilecek tesisler yüzde altılık (% 6) alana dâhil değildir.

(9) Hususi orman alanlarında yapılaşma izninin Orman Kanununun 52 nci maddesi ve

Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında birlikte kullanılmasının istenilmesi halinde

binaların taban alanları toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde on beş (% 15)’ini ge-

çemez.

Müracaat

MADDE 14 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine

ait ormanlarda sahipleri, talep yazılarına;

a) Ormanın tapusunu,

b) Özellik Olurunu,

c) İzin istenilen sahaları koordinatlı olarak gösteren harita, koordine özet çizelgesi ve

alanlar cetvelini,

ç) Vaziyet planını,

iki takım olacak şekilde ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

İnceleme ve ön izin raporu

MADDE 15 – (1) Ön izin müracaatı; bölge müdürlüğü heyetince izin istenilen saha in-

celenerek rapora bağlanır. Bu raporda;

a) Özellik Oluru,

b) Tapu belgesi,

c) Tapuya konulmuş şerhler,

ç) Arazi ve orman kadastrosu ile ilişkisi,

d) Mesul müdür atanmasına ait belge,

e) Amenajman planı,

f) Varsa imar planı kararlarını etkileyecek özel konularla ilişkisi (sit ve benzeri),

hakkında bilgi verilir.

(2) Hazırlanan rapor ve eklerine müracaat belgelerinin bir takımı da eklenerek Genel

Müdürlüğe gönderilir.

Ön izin, ön izin süresi içinde yapılacak işler ve ön iznin sona ermesi

MADDE 16 – (1) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça

24 ay süreli ön izin verilebilir. Bakanlık Makamından alınan ön izin Oluru gereği ve ilgiliye

tebligat yapılmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce izin sahibinden;

a) Vaziyet planı ile uyumlu ve onaylı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

b) Bölge müdürlüğünce onaylanmış ağaç röleve planı,

c) Mimari proje,

ç) Çevresel etki değerlendirme belgesi,

d) SİT ve tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde kalması ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşların görüş ya da kararı,

istenir.
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(2) Ön izin sürecinde yapı ruhsatı verilemez ve arazide zemin etüdü ile ormancılık faa-
liyeti haricinde hiçbir çalışma yapılamaz. Yapı ruhsatları kesin izni müteakip saha teslimi ya-
pıldıktan sonra ilgili idarelerce verilir.

(3) İzin sahibinin elinde olmayan mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki sebepler
nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde ön izin bir defaya mahsus
24 ay uzatılabilir. İzin süresi son günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte bölge
müdürlüğüne izin uzatılması talebinde bulunulmaması halinde bildirime gerek kalmaksızın ön
izin sona erer.

Kesin izin

MADDE 17 – (1) Ön izin süresi içinde istenilen bilgi ve belgeler bölge müdürlüğüne
verilir. Bölge müdürlüğü heyeti marifeti ile arazide incelenerek kontrol edilir. Uygunluğu ha-
linde düzenlenen rapor bölge müdürlüğünce onaylanarak ekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe
gönderilir.

(2) Kesin izin raporu ve eki belgeler Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve uygun gö-
rülmesi halinde Bakanlıkça kesin izin verilir.

(3) Kesin izin verildikten sonra imar planı ve uygulaması ile ilgili görev ve sorumluluk
imar mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere aittir.

Taahhütname alınması ve izin sahasının teslimi

MADDE 18 – (1) Bakanlık Makamından alınan kesin izin Oluru, gereği ve ilgiliye teb-
ligat yapılmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde izin sahibinden; izin konusundaki
yükümlülüklerini belirtir noter onaylı kesin izin taahhüt senedi alındıktan sonra işletme mü-
dürlüğünce saha teslimi yapılır. Aksi takdirde izin sahası teslimi yapılmaz.

(3) İşletme müdürlüğünce bir tutanakla izin sahasının teslimi yapılır. İzin sahası teslim
tutanağı iki nüsha olarak işlem dosyasında bulundurulmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir.
İzin sahası teslim tutanağının bir nüshası, ilgili birimlerce verilecek yapı ruhsatına esas olmak
üzere müracaat sahibine verilir.

(4) Noter onaylı taahhüt senedi ile izin saha teslim tutanağının bir örneği merkez işlem
dosyasında bulundurulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

İnşaat süresi ve inşaatların kontrol işleri

MADDE 19 – (1) 3194 Sayılı İmar Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen süreler
içinde inşaatlara başlanılması ve tamamlanması esastır. Belirtilen sürelerde tamamlanamaması
durumunda 29 uncu maddede belirtilen şekil ve şartlara uyulur.

(2) Saha tesliminden sonra arazideki yapılaşmalar ve inşaatın devamı sırasında ilgili
İşletme Müdürlüğünce izin sahasında izin koşullarına uyulup uyulmadığı takip edilir. Verilen
izin sahası dışında herhangi bir taşma olduğunda kanuni takibata geçilir. Genel Müdürlüğe
bilgi verilir.

İnceleme giderlerinin karşılanması

MADDE 20 – (1) Hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait
ormanların ilk tesisinde Özellik Oluru hazırlanmasında görevlendirilen heyetin giderleri orman
idaresi tarafından karşılanır. Ancak;

a) İzin için yapılacak müracaatlar sonucu ilk incelemeyi yapan heyet, ön izin süresi
içinde düzenlenen plan ve projelerin kontrolü için giden heyet ile kesin izinden sonra saha tes-
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limi için giden elemanların gündelikleri ve zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa Devlete
ait resmi araçların akaryakıt giderleri; hususi ormanlarda orman sahipleri, hükmi şahsiyeti haiz
amme müesseselerine ait ormanlarda ilgili amme idaresi tarafından karşılanır.

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların sahibinin ya da hususi

orman sahibinin veya mesul müdürünün müracaatı üzerine 2/B madde uygulaması yapılan or-

manlarda orman kadastro komisyonlarının her türlü giderleri ve gündelikleri de orman sahipleri

tarafından karşılanır.

(2) Birinci fıkrada açıklanan incelemelere katılan elemanlara orman sahiplerince öde-

necek gündeliklerin hesabında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri

esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel

Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve

İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

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

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg), (ii) ve (ss) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“gg) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen

yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile

kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun

veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip

posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,”

“ii) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında çalış-

tırmak üzere, noterden yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012

tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında

yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi

yoluyla temin ettiği taşıtı,”

“ss) Taşıma işleri organizatörü: Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşı-

macılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde
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taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış

gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı ala-

nında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde

diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil

kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel ki-

şileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(h)” ibaresi “(ı)” olarak değiştirilmiştir.

“g) Posta gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için ayrıca 9/5/2013 tarihli ve 6475

sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi alınması zorunludur.

ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Ka-

nunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları

Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları

organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri

halinde; gerçekleşecek taşıma yurt içi ise A1, B2 veya D2, uluslararası ise A2 veya B2 yetki

belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yap-

tırmaları şarttır.”

“ı) A2 yetki belgesi sahipleri, sadece bir adet sınır kapısını kullanabilirler ve belirlenen

bu sınır kapısı değiştirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1)

numaralı alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi

olmaları,”

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşıma-

cılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;

a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,

b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,

ç) Yol ve araç güvenliğine,

d) Çevrenin korunmasına,

e) Mesleki yeterlilik şartlarına,

uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş; altıncı

fıkrasının (c) bendi ile onaltıncı ve onyedinci fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“f) Ülkemizdeki her bir kara sınır kapısını kullanacak, en fazla 12 adet gerçek veya

tüzel kişi adına A2 yetki belgesi düzenlenebilir. Herhangi bir sınır kapısını kullanmak üzere

A2 yetki belgesi almak için müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin talepleri Bakanlık evrak

kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir.”
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“4) Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi

ücretinde %85 indirim uygulanır. Bu şekilde D4 yetki belgesi alan gerçek kişiler, İl Trafik Ko-

misyonu veya Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uygun olmak koşuluyla

D4 yetki belgelerine 1 adetten daha fazla otobüs kayıt ettirmek isterlerse yetki belgesi geçerli

tam ücret üzerinden %85 fark öderler.”

“c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, M3, P1, P2 yetki belgesi

sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(16) Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla

D2 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında koltuk sayısı bakımından asgari

kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs

kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

(17) Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel

amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında tonaj bakı-

mından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine

başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zo-

runludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan “Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Adli sicil belgelerinde, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen

suçların bulunup bulunmadığı tespit edilirken “adli sicil kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın

altındaki kayıtlara bakılır, “adli sicil arşiv kaydı” ibaresini ihtiva eden başlığın altındaki kayıtlar

dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan süreler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde

yer alan süreleri uzatmaz veya kısaltmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki

belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “kalıcı hale gelmemiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde, birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde

bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan yeni yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “540” ibaresi “630” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(13) numaralı alt bendi ile (14) numaralı alt bendinde yer alan “asgari bir yıllık” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,

b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki

taşıtlar,

c) Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30

takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

ç) Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar,

yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) M türü yetki belgeleri hariç diğer yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı

hesabında, her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

“(3) 6361 sayılı Kanun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar

çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, fi-

nansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve

tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tari-

hinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen

düşülür.”

“(4) 23 üncü ve/veya 24 üncü maddelere göre yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki

belgesi sahibinin talebi üzerine yapılan taşıt düşümleri sonucu; bu maddede belirlenmiş söz-

leşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde, sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı

tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün sonunda sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı

cinsteki sözleşmeli taşıtlardan, yetki belgesi eki taşıt belgesine en son kayıt edilmiş olandan

başlanılarak eski tarihe doğru sözleşmeli taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranı sağlanıncaya

kadar taşıt belgesinden re’sen düşülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ve altıncı fıkrasında

yer alan “ikinci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “63” ibaresi “66” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, yirmidördüncü fıkrasında yer alan “karayolu taşımacılık” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış ve yirmialtıncı fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak değiş-

tirilmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler;

a) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri dışındaki diğer yetki belgelerine ilişkin unvan, ad-

res, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse

devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri,
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b) Bu Yönetmeliğe göre yetki belgelerinden re’sen düşülmüş taşıtlar hariç diğer taşıtlara

ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde Bakanlığa bildir-

mekle yükümlüdürler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; 2918 sayılı Kanunda tanımlanan

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa

dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yap-

tırılması zorunlu olan sigortalardır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Karayolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kara-

yolu Taşımacılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan

“özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) D4 yetki belgeleri hariç tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma

hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği

varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları

veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (n) ve (ş)

bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“n) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, on-

dokuzuncu, yirminci, yirmiikinci, yirmibeşinci, yirmialtıncı ve yirmiyedinci fıkralarına aykırı

hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere

her fıkra için 2 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“ş) 59 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra

için 10 uyarma; üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”

“(3) Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaları; Bakanlığa

yazılı başvuruda bulunarak paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya

çevrilebilmesi için; uyarma başına 95 Türk Lirasının, Bakanlık döner sermaye hesaplarına

ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çev-

rilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl

için 213 sayılı Kanun uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uy-

gulanır.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü, yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi

sahiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa ver-

meleri halinde, faaliyetlerine izin verilir.”

“(11) Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden

15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu

şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak

uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin

verilir.

(12) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak

faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği ta-

rihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sa-

hiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan inceleme ve araştırma sonucunda,

beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya

sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya de-

ğiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, ge-

rekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya

sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin ya-

pılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.”

“(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç)

bendinin (1) numaralı alt bendindeki hüküm hariç yetki belgesi alma şartlarından herhangi bi-

rini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybe-

dilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu

90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez ve geri öden-

mez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeniden alanların, ilk

yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan

yetki belgesi Bakanlıkça re’sen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı

ücretleri ilgilisine iade edilir. İlk yetki belgesi geçerli hale getirilerek iptal edildiği tarihteki ta-

şıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesine ücret alınmadan ilave edilir.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85 – (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları, uyarmalar, geçici durdurma

ve iptallere ilişkin bildirimler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi

için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kay-

bettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya

tüzel kişilerin 1/8/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak

istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve

bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına

yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek ta-

şıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı

hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği

veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki bel-

gesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan gerçek veya tüzel kişilerin bu yetki belgeleri ile

sınırlı olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işle-

minden yetki belgesi yenileme ücreti alınmaz. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt

belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir sınır kapısını kullanan

A2 yetki belgeli gerçek veya tüzel kişilerin sayısı 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ben-

dinde belirtilen sayıdan fazla ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre A2 yetki belgeli gerçek

veya tüzel kişiler, yetki belgeleri iptal edilmediği veya yenileme hakkını kaybetmediği müd-

detçe aynı kara sınır kapısını kullanmaya devam ederler.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2009 27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/8/2009 27326
2- 25/12/2009 27443
3- 31/12/2010 27802
4- 10/8/2011 28021
5- 31/12/2011 28159
6- 23/10/2012 28450
7- 4/1/2013 28518
8- 23/5/2013 28655
9- 25/7/2014 29071
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Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

(g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ile

Bildirim ve Tebligat Esasları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şir-
ketinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları
düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Daire başkanlıkları, fabrika müdürlükleri ve Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı

şube müdürlüklerini,
b) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,
c) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdü-

rünü,
ç) İdare: TÜDEMSAŞ’ı,
d) İstekli olabilecek: İhale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel ki-

şiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
e) Kamu ihale mevzuatı: 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanunu, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
ilgili diğer yönetmelik ve tebliğler ile sair mevzuatı,

f) UIC: Uluslararası Demiryolları Birliğini,
g) TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,
ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetim

Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler

hususunda, kamu ihale mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.
Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gü-
venilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılan-
masını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
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(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet

alımları bir arada ihale edilemez.

(3) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer

alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara

bölünemez. Ancak, ihtiyacın önceden tespit edilememesi, zorunlu proje değişikliği, onarım ve

imalat sürecinde aksamaya meydan verilmemesi ve benzeri gerekçelerle acil ihtiyaç duyulan

mal ve hizmetler kısmen temin edilebilir.

(4) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli is-

tekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazır-

lanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda ger-

çekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden

ihaleye çıkılabilir.

(6) Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle ger-

çekleştirilir.

(7) İdare, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları

mali mevzuat ve diğer mevzuatı esas alarak gerçekleştirir. Birden fazla yılı kapsayan işlerde

ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin büt-

çelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

(8) İdare, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların ya-

yımlanması ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerini, EKAP’ta

gerçekleştirir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 5 – (1) İdare tarafından bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemlerden her-

hangi biri kullanılarak yapılabilir:

a) EKAP üzerinden.

b) E-posta veya faks yoluyla.

c) İmza karşılığı elden.

ç) İadeli taahhütlü.

(2) E-posta ve faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde

yapılan tebligatın üç iş günü içinde idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin

gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış

olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belge-

lendirilmesi gerekmektedir.

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta ad-

resleri kullanılarak yapılır.

(4) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar

çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı

istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
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b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu

isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(5) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda

da elektronik posta ve faks kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Talep Esasları, Yaklaşık Maliyet ve Yetki Limitleri

İhtiyaç talep esasları

MADDE 6 – (1) Birim tarafından belirlenen ihtiyaç talebi, mal alımlarında stok ve

ödenek tespiti bakımından Malzeme Dairesi Başkanlığına, hizmet alımlarında ise ödenek tespiti

bakımından Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. Stok ve ödenek tespitini müteakip nihai

hali verilen ihtiyaç talep belgeleri talep eden birimin bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısı

veya genel müdür tarafından onaylanarak, satın alma işlemlerinin başlatılması için Ticaret ve

Pazarlama Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İhtiyaç talep belgelerinin içeriği

MADDE 7 – (1) İhtiyaç talep belgeleri aşağıdaki belgelerden oluşur:

a) Talep onay yazısı.

b) Mal veya hizmet alımı bilgi formu.

c) Teknik şartname (varsa).

ç) Teknik resim (varsa).

d) Gerekli diğer belge ve bilgiler.

Yaklaşık maliyet

MADDE 8 – (1) Mal alımlarında, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, talep eden

birim veya Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından, hizmet alımla-

rında ise talep eden birim tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, kamu ihale mev-

zuatında belirlenen ilke, esas ve usullere göre ihale konusu mal veya hizmetin KDV hariç

olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gös-

terilir.

(2) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet tüm teklif fiyatlarının okunmasından

sonra açıklanır. Yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmadığının tespit edildiği ihaleler ile pa-

zarlık usulü yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat tekliflerinden sonra açık-

lanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

Yetki limitleri

MADDE 9 – (1) İhale ve doğrudan temin yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtil-

miştir:

a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-

dinde belirtilen limitin tamamına,

b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %50’sine kadar,

c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30’una kadar,
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ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunmayan idareler

için belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar,

d) Birim amirleri, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanına tanınan yetki limitinin

%10’una kadar,

yetkilidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması, İhale ve Ön Yeterlik

Dokümanı ve İhale Komisyonu

Uygulanacak ihale usulleri ve ihale kaydı

MADDE 10 – (1) İdarece mal veya hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri

uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından

EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası

verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

Açık ihale usulü

MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Mal ve hizmet

alımı ihalelerinden özel imalat süreci gerektiren mal alımlarının ve özellik arz eden hizmet

alımlarının ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine uygun olarak be-

lirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine

göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağla-

yamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla,

yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye

alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edile-

bilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere, davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bil-

dirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektu-

bunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale so-

nuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli

sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi du-

rumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle,

ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılır.
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Pazarlık usulü

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi duru-
munda pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihaleye katılım olmaması veya uygun
teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen
veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması.

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımının İdarenin faaliyetlerini aksatacak kadar acil
olması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Bu kapsamda yapılacak
olan ihalelerde talep eden birimin ihtiyacın aciliyetini ve gerekçesini talebinde belirtmesi ve
bu hususa ihale onayında yer verilmesi zorunludur.

f) Yatırım programında yer alan mal alımlarında ödeneğin o yıl içinde kullanılamama
riskinin öngörülmesi.

g) İhalenin iptali veya İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması
sebebi ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için temini zorunlu ihti-
yaçların olması.

ğ) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendinde belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar olan mal veya hizmet alımları.

(2) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde
en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(3) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi
üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik
şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere is-
teklilerden ihale kararına esas olacak son fiyat teklifleri yazılı veya sözlü olarak alınır. İstekli
ikinci teklifini son fiyat teklifleri ile birlikte okunmak üzere teklif dosyasının içinde kapalı bir
zarfla da gönderebilir. Son fiyat teklifleri ile birlikte yaklaşık maliyet açıklanır.

(5) Son fiyat tekliflerinin okunması aşamasında da en avantajlı teklifin yaklaşık mali-
yetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması ihtimalinin olması durumunda,
ihale komisyonu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi/sahipleri ile yazılı veya sözlü teklif
almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırabilir.

(6) Sözlü alınan tekliflerin yazılı olarak teyidi alınır.
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Doğrudan temin

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân ile sözleşme yapılmak-

sızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İdarenin, yaklaşık maliyeti 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen

parasal yetki limitini aşmayan ihtiyaçları.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve

toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden

alınması.

ç) 60 günlük ihtiyacı ve mevcut bir sözleşmeyle siparişe bağlanmış işlerde iş eksilişi

miktarını aşmamak kaydıyla, alım konusu mal veya hizmete olan ihtiyacın İdarenin faaliyet-

lerini veya taahhütlerini aksatacak kadar acil olması veya mevcut sözleşmenin teslim progra-

mında herhangi bir nedenle üretim faaliyetlerini aksatacak derecede gecikme yaşanması.

d) Yapılacak alımlarda; Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC), Karşılıklı İşletilebilirlik

Teknik Şartname (TSI) veya uluslararası diğer standartların aranması halinde, bunlara uyumun

sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede

yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası,

parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması.

e) İdarenin yurt içi veya yurt dışı firmalarla ortak üretim, işbirliği ve benzeri nitelikte,

yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme

ile yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin

sadece belli gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.

f) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner ser-

mayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe

sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların ya-

rıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip ol-

dukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya

bu kuruluşlardan temin edilebilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılan alımlarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir.

İşin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinde an-

laşmak suretiyle yapılabilir.

(3) İdare gerekli gördüğü durumlarda, alımın niteliğine göre ihtiyaca uygun bir sözleş-

me düzenleyebilir ve/veya teminat alabilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği

MADDE 15 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname,

sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında;

adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
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Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin ön-

görüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile üçten az olmamak üzere listeye

alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması

MADDE 16 – (1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını, kamu ihale mevzuatı

ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşmeler ve Kurum tarafından yayım-

lanan diğer mevzuatı esas alarak bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturur. Dokümanın bir

nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, gerekli

güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı compact

disc (CD) ortamına aktarılabilir.

Teknik şartname

MADDE 17 – (1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir

parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve

fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat

eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Mal ve hizmet alımlarında, mal veya hizmetin teknik kriterlerinin ve özelliklerinin

yer aldığı teknik şartname hazırlanması zorunludur, ancak ulusal veya uluslararası standartları

bulunan veya doğrudan standardı bulunmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı ka-

rakteristik verilerle tanımlanabilen mal alımlarında teknik şartname hazırlanmayabilir.

(3) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğu sağla-

maya yönelik düzenleme yapılabilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün

belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilme-

mesi esas olmakla birlikte aşağıda belirtilen hallerde marka veya model belirtilebilir:

a) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin

belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka

veya model belirtilebilir.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal alımlarında marka veya model belirtilebilir.

c) Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartname

(TSI) veya uluslararası diğer standartların aranması halinde, bunlara uyumun sağlanabilmesi

için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler

nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası,

üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması durumunda, teknik şartnamede bu hu-

suslara yer verilebilir.

ç) Belli bir kalitenin sağlanabilmesi için üçten az olmamak üzere marka veya model

belirtilebilir.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 18 – (1) İhale komisyonu, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek perso-

nelin başkanlığında en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. Komisyonun diğer üyeleri; en az

ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi muhasebe veya mali işlerden sorumlu olması şartıyla ilgili

birim personelinden görevlendirilir. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir.
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(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği,

ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine dijital ortamda gönderilir.

İhale işlem dosyası komisyon üyeleri tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığında

incelenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ve ön yeterlik ilanı

MADDE 19 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazır-

layabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ilan ve duyuru ya-

pılır.

(2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde, ihale ilanları ihale tarihinden en az yedi gün

önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru

tarihinden en az yedi gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle

ilân edilerek duyurulur. Yabancı isteklilere açık ihalelerde bu süreye yedi gün ilave edilir.

(3) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda

yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yedi gün önce davet mektubu gönderilmesi

zorunludur.

İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.

İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

ç) Uygulanacak ihale usulü.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

g) İhalenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi ol-

madığı.

ğ) İhale dokümanı internet sitesinde yayınlanacaksa internet sitesi adresi.

h) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) 19 ve 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir.

Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapı-

lamaz. Ancak, ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilân-

larda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda; ihale tarihinden

beş gün öncesine kadar hatalı hususlar için ilanın yayımlandığı yayın organında düzeltme ilanı

yapılarak ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702



İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması

MADDE 22 – (1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, İdarenin ilanda belirtilen

adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın matbu veya compact

disc (CD) ortamına aktarılmış nüshasının idareden satın alınması zorunludur.

(2) Doküman satış bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ön ye-

terlik dokümanı ile ihale dokümanı alıcı tarafından ödemeli olarak kargo yoluyla satın alına-

bilir.

(3) Dokümanın kargo yoluyla gönderilmesini talep edenler, bu taleplerini doküman be-

delinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ve adına ihale dokümanı satın alınacak

gerçek/tüzel kişiye ait iletişim bilgileri ile birlikte ihale veya son başvuru tarihinden önce İda-

reye faksla, e-postayla veya posta yoluyla bildirirler. Bu durumda dokümanın kargoya verildiği

tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 23 – (1) İhale dokümanında değişiklik yapılması zorunluluğunun ortaya çık-

ması durumunda, söz konusu değişiklik zeyilname düzenlenmek suretiyle yapılabilir. Yapılan

bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde

bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza

karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırla-

nabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi zeyilname

ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. İhale veya son başvuru tarihine beş günden az kalan ihale-

lerde değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde ise, ihalenin yedi günden az yirmi günden

fazla olmamak üzere ertelenmesi kaydıyla zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilir. An-

cak, değişiklik yapılan hususların ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edile-

bilmesi 21 inci maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan

istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru

yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokü-

manında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tari-

hinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapı-

lacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin İdarece uygun görülmesi halinde, İdarece yapılacak açıklama,

bu tarihe kadar doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönde-

rilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm

istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.

Açıklamada, sorular ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın

kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik

dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.
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İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 24 – (1) İdarenin gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde iha-

lenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği

hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi ne-

deniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki

Mesleki ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ihaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 25 – (1) İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşa-

masındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik hangi belgelerin isteneceği İdarenin tak-

dirindedir. İhaleye katılımda istenen yeterlik kriterleri idari şartnamede, sözleşmenin imzalan-

ması veya işin yürütülmesi aşamasında istenen mesleki ve teknik yükümlülükler teknik şart-

name veya sözleşmede düzenlenir.

(2) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla ön-

görülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belir-

lenemez.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerle ilgili istenen belgeler

kamu ihale mevzuatında öngörülen kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

(4) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek

ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen istekliler, bu isteklilerin

ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına

sahip oldukları şirketleri ve bunların yetkili satıcıları şirket ihtiyaçları ve mevcut şartlar değer-

lendirilerek ihale dışı bırakılabilir.

Alt yükleniciler

MADDE 26 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme

imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak

bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu

ortadan kaldırmaz.

(2) İşin yürütülmesi aşamasında yüklenicinin talebi üzerine İdarenin onayıyla alt yük-

lenici değişikliği yapılabilir. Bu durumda yüklenici ek süre talebi veya idareyi külfete sokacak

bir talepte bulunamaz.

(3) 25 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilen firmalar alt yüklenici

olarak çalıştırılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

Başvuruların ve tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol

edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak ve geçici

teminatının da yeterli olması kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Komisyonu tarafından, resen dü-
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zeltilir. Bu durum istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini

tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde faks ile bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş

teklifi kabul etmemesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi de-

ğerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen teklifler, zeyilname dü-

zenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

MADDE 28 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya

fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(2) 11 ve 12 nci maddeler kapsamında yapılan ihalelerde aşağıda belirtilen hâllerde, is-

teklilerden ikinci bir teklif istenir:

a) Tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hâlinde, belgelerinin tam olduğu

ve teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olduğu tespit edilen isteklilerden.

b) Geçerli teklif sahibi istekli sayısının üçten az olması hâlinde, geçerli teklif veren is-

teklilerden.

c) Geçerli teklif sahibi birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat

olması durumunda, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden.

(3) İkinci teklifleri belirtilen tarihe kadar İdareye ulaşmayan isteklilerin ilk teklifleri

son teklifi olarak kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamında ikinci teklif istendiği durumlarda eşitliğin yine

bozulmaması halinde;

a) İş deneyimi istenilen ihalelerde teklif kapsamında sunulan ihale konusu iş veya ben-

zer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin sunulan iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tu-

tarı yüksek olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

b) En avantajlı teklif sahibinin (a) bendi kapsamındaki kriter ile belirlenememesi du-

rumunda, istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine baş-

vurulur. Kura sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en

avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler belirlenir.

Kesinleşen ihale kararına itiraz

MADDE 29 – (1) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; beş gün

geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(2) Tek isteklinin katıldığı ihalelerde bu süre beklenmeden istekli sözleşmeye davet

edilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeye İlişkin Hususlar

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi

MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapıl-

ması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün

içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı

vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki

gün ilave edilir.
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Sözleşme imzalama usul ve esasları

MADDE 31 – (1) Sözleşmeler, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu

Genel Müdür Yardımcısı ile Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı veya vekilleri tarafından

imzalanır.

(2) Garanti süresi öngörülmeyen malların sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi

ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zo-

runlu değildir. Sözleşme yapma süresi içinde teslim edilen malın muayene ve kabul işlemleri

neticesinde uygun bulunmaması durumunda, istekli sözleşmeye davet edilerek, davetin tebliğini

müteakip on gün içinde kesin teminat alınarak sözleşme imzalanır.

(3) Dış alımlarda sözleşmelerin, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imza-

lanması esastır. Ancak, bu firmaların ülkemizde yerleşik acentesi yoksa sözleşmeler, firmaların

Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliklerince onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsil-

cileri tarafından da imzalanabilir.

Süre uzatımı nedenleri

MADDE 32 – (1) Kamu ihale mevzuatında belirlenen süre uzatımı nedenlerinin yanı

sıra İdarenin sözleşmede yer alan sorumluluklarını yerine getirememesi ve iş programındaki

zorunlu değişiklikler gibi İdareden kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkacak gecikmeler

için ceza uygulanmaksızın süre uzatımı verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında değerlendirilemeyecek durumlarda, İdarenin uygun gör-

mesi halinde gecikme cezası uygulanarak sözleşme süresi uzatılabilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 33 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve

İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda söz-

leşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye

uygun olarak ödeme şartları.

c) Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya iş-

ler, ancak ihale dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özel-

liklere sahip olduğunun talep eden birim tarafından uygun görülmesi ve ihale yetkilisi tarafın-

dan onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici fiyat farkı, ek bir maliyet

veya ilave süre isteyemez.

ç) Sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik resim ve projelerde İdareden kaynakla-

nan hata ve eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, talep eden birimin gerekçeli

ve ihale yetkilisi tarafından onaylı yazılarına binaen yükleniciyle mutabık kalınması ve yükle-

nici tarafından ilave bir maliyet talep edilmemesi şartıyla teknik resim veya projelerde deği-

şiklik yapılabilir. Bu durumda yükleniciye yapılan değişikliğin gerektirdiği nispette ilave süre

verilebilir. Yapılan değişikliğin yükleniciye bir avantaj sağladığının tespit edildiği durumlarda

nefaset kesintisi yapılabilir.

(2) Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme

düzenlenemez.
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Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışı ve iş eksilişi

MADDE 34 – (1) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde sözleşmeye esas proje içinde kal-

ması şartıyla, ihale aşamasında veya sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlarda

% 20’ye kadar iş artışı veya eksilişi yapılabilir. İhale aşamasında ortaya çıkan ihtiyaçlarda iha-

leye mevcut miktarlar üzerinden devam edilir. Sözleşme; gerekli ödenek ayarlaması yapılarak,

iş artışı yapılan bedel veya iş eksilişi yapılan bedel üzerinden imzalanır.

(2) İş artış ve eksilişleri İdarenin takdirinde olup, istekli veya yükleniciler iş artışı veya

eksilişine itiraz edemezler. İş artış veya eksilişleri talep eden birimin önerisi veya uygun görüşü

ve ihale yetkilisinin onayıyla yapılır.

(3) İş artışının yapıldığı hallerde İdare tarafından gerek görülmesi halinde ilave işin ge-

rektirdiği ek süre yükleniciye verilebilir.

Hizmet alımlarında süre uzatımı

MADDE 35 – (1) Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, İdare

ile yüklenici arasında karşılıklı mutabakat sağlanması, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından

fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve İdarenin sahip olacağı di-

ğer avantajların göz önünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat

ve şartlarla, bir yılı aşmamak ve bir defadan fazla olmamak üzere süre uzatımı yapılabilir. Söz-

leşme süresinin bir yıldan az olması durumunda en fazla sözleşme süresi kadar süre uzatımı

yapılabilir.

(2) Süre uzatımı, talep eden birimin isteği veya uygun görüşü ve ihale yetkilisinin ona-

yını müteakip, ek sözleşme imzalanması suretiyle yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde kamu ihale mevzuatı

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü

Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hak-

kında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlanı veya duyurusu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yö-

netmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünün dördüncü
paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin;
a) (II/A/1.2) bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV

beyannamesinin verilme süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV be-
yannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar”,

b) (II/B/4) bölümünün son paragrafındaki “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise
verilme süresi içinde” ibaresi “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verildiği günün mesai
saati bitimine kadar”,

olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin;
a) (II/C/1.1) bölümüne “Ekspertiz raporu” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki

paragraf eklenmiştir.
“Sürücü belgesi: 1/1/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz ko-

nusu tarihten itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve
1/1/2016 tarihinden itibaren alınan, (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik durumları itiba-
rıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri
(kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerini,”

b) (II/C/1.3) bölümündeki ““H” sınıfı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
c) (II/C/1.5) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “(ay bazında)” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin;
a) (III/A/1) bölümünün son paragrafının birinci cümlesindeki “imalatçıya veya distri-

bütöre” ibaresi “distribütöre veya imalatçı hariç önceki safhaya” olarak değiştirilmiş ve aynı
paragrafın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış yapan imalatçıya iade edilerek tekrar satın alınması
ve ikinci alıma ait bedelin ilk alıma ait bedelden düşük olması halinde, bayinin alış bedeli ima-
latçının ilk satış bedelidir.”

b) (III/B/2.3) bölümünün başlığı “Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up
Türü Taşıtlar” olarak, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “iki sıra” ibaresi
ise “birden fazla sıra” olarak değiştirilmiştir.

c) (III/C/2.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “banka hesap numarası” ibaresi
“hesap numarası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesin-
deki “murisler” ibareleri “mirasçılar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/839  
Karar No : 2016/70 
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 21/01/2016 tarihli ilamı ile sanık 

HASAN TURALI hakkında kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-c-son, 29/1 ve 
62/1 maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve 
karar sanık müdafi Av. Ali Akdağ tarafından temyiz edilmiş, kararın ve temyizin mağdur 
MUZAFFER ORAL'a tebliği gerektiği ancak mağdurun adresinin tespit edilemediği, tüm 
aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin tespit edilememesi nedeniyle karar ve temyiz 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyizin 
RESMİ GAZETE'DE ÎLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan olunur. 3018 
—— • —— 

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No  : 2010/387 
Karar No : 2015/640 
Hakaret, Mala Zarar verme suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 24/11/2015 tarihli ilamı ile TCK.125/3-a. 152/1-a Maddeleri ile CMK.nun 223/8 maddesi 
gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiştir. 

Hakaret, Mala Zarar verme suçlarından eylemine uyan TCK.125/3-a, 152/l-a CMK 223/8. 
Maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, Karar verilen Moria ve Monika Oğlu 1976 brezilya 
Dğ.lu FEREIRA ZOULAK Brezilva nüfusuna kayıtlı FEREIRA ZOULAK tüm aramalara 
rağmen bulunamamış yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3019 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/9  
KARAR NO : 2015/493  
DAVACI  : K.H. 
SANIK : LUDMILA SIKHARULIDZE, Valeri ve Vita kızı, 1967 

GÜRCİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Batı 
Mahallesi 23 Nisan Cad Saray Apart. No 9/16 Pendik/ 
İSTANBUL adresinde oturur. 

SUÇ : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya 
Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, 

SUÇ TARİHİ/SAATİ  : 29/10/2014 
SUÇ YERİ  : İSTANBUL/PENDİK 
KARAR TARİHİ : 01/10/2015 
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1 - Sanık Ludmila Sıkharulıdze'in eylemine uyan TCK 227/2 maddesi uyarınca suçun 
işleniş şekli ve özelliği, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak sanığın 2 SENE HAPİS VE 5 
GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın geçmişi, sabıkasız olması, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek 5328 sayılı yasa ile değişik 5237 
Sayılı TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 SENE 8 
AY HAPİS ve 4 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında yasal yada takdiri başkaca artırım-indirim sebebinin uygulanmasına yer 
olmadığına, 

TCK 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak bir gün karşılığı 
20 TL den değerlendirilmek suretiyle sanığın 4 gün karşılığı 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALINDIRILMASINA, 

Sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları, geçmişteki hali ve suç 
işlemedeki eğilimine göre ileride bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememize olumlu 
kanaat geldiğinden yine sabıkasız olduğu dikkate alınarak 5728 sayılı yasağı ile değişik CMK 231 
maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

CMK 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 
sanığın kişiliği ve dosya kapsamına göre denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine yer 
olmadığına, 

CMK 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği 
takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürüleceğinin, aksi 
halde ise hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına, 

TCK 53 maddesinin bu aşamada uygulanmasına yer olmadığına. 
Adli Emanetin 2015/355 sırasında kayıtlı prezervatiflerin TCK nun 54 maddesi uyarınca 

MÜSADERESİNE, 
Adli Emanetin 2015/355 sırasında kayıtlı paraların suçtan elde edildiği kesin olarak sabit 

olmadığından 1000 dolar ve 50 Euro'nun mağdur Maia'ya, 80 TL nin sanık Bahadır'a, 380 TL nin 
sanık Ludmila'ya, 250 TL nin mağdur Tamar'a İADESİNE, 

10,80 TL talimat gideri, 9 TL. 1 davetiye gideri,7.70 TL posta giderinden ibaret olan 
toplam 27,50 TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak tahsiline. 

Dair, mağdurların ve sanıkların yokluğunda, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle CMK 268 
maddesi uyarınca Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen 
karar açıkça okunup, anlatıldı, şeklinde karar verilmiş olup, 

Sanık Ludmila Sıkharulıdze tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar 
tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün RESMİ GAZETE'DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanık Ludmila Sıkharulıdze'ye tebliğ 
edilmiş sayılmasına, ilan masraflarının sanık Ludmila Sıkharulıdze'den tahsil edileceği hususu 
tebliğ olunur. 

Hüküm fıkrasında ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 3113 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
200 GR. TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası müdürlüğünün ihtiyacı olan, 

100.000 adet 200 gr. Hediyelik Rize Çayı Teneke Kutu ve 100.000 adet 200 gr. Organik Hemşin 
Çayı Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 
Başkanlığından (RİZE) 80.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/05/2016 günü saat 14:30’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’de açılacaktır. 

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

5 - İhale 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 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığında yapılacaktır 
9 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3995/1-1 

—— • —— 
DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı tarafından “Destek Personel Hizmeti” idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri 1 yıllık fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı her bir 

bölge için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL 
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 30.05.2016 günü saat 10.00'a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31.05.2016 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 İhale Kanunlarına tabi değildir. 4175/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE  
NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine 

Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/146290 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya döneminde 

her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 11 adet işçi 
olmak üzere toplam 3 adet ekip başı ve 33 adet işçi ile 
130 gün (±%20 toleranslı) boyunca günlük 1000 ton 
(±%20 toleranslı) linyit kömürün kazan bunkerine nakli, 
kazan dairesinin iç ve dış temizliği ve kazanlarda oluşan 
şılaka temizliğinin 24 saat/gün kesintisiz yapılması 
hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe 
başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 
2016/2017 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 
gün). 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 24/05/2016 Salı günü, saat 14.00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
7 - Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4042/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/154755 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.250 Adet Pancar Bıçağı, 

  1.050 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/Ankara 

c) Teslim tarihi  : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2016 

tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 30.09.2016 

tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 16.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV. dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 16.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4166/1-1 
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük Müşavirliği Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne 

göre “Açık İhale Usulü” ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/155793 

1 - İdarenin 

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

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73 

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

d) İlgili personelin adı, 

    soyadı ve ünvanı : Osman AY / Uzman Yardımcısı 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Türkiye Petrolleri adına yurtdışından Mersin, İstanbul, 

Ankara ve diğer gümrüklere gelen her türlü malzeme ve 

ekipmanın ithali veya ihracına ilişkin Gümrük 

Müşavirlik hizmetlerinin 3 yıl süre ile hizmet alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : Mersin, İstanbul, Ankara ve diğer gümrük müdürlükleri 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 yıldır. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü 

Mahallesi 2180. cadde No: 10   06100 - Çankaya/ 

ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 17.05.2016 / 10:00 

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

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

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c. İdari şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

d. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir. 

e. İdari şartname ekinde verilen şekli ve içeriği belirlenmiş teklif mektubu. 

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

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

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

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

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

h. İdari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

i. İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddesinde istenen belgeler. 

j. Gümrük kanunu çerçevesinde Gümrük Müşavirlik Belgesi, 

k. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi 

l. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

a) 750.000 (Yediyüzellibin) TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda, bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

sunacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 

zorunludur. 

b) Yukarıdaki bentte belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden 

fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

c) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
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a) İhaleye katılacak istekliler, Gümrük Müşavirlik Hizmeti sektöründe en az 10 (on) 

yıldan beri faaliyet gösteriyor olduklarını belgeleyeceklerdir. 

b) Teklif verecek istekli, Ankara, İstanbul ve Mersin’de şubesinin olduğunu 

belgeleyecektir. 

c) Teklif verecek isteklinin Ankara, İstanbul ve Mersin ofislerinde en az birer tane 
gümrük müşaviri ve en az birer gümrük müşavir yardımcısı istihdam ettiklerini ve istihdam ettiği 

gümrük müşavirinin en az 10 (on) yıllık gümrük müşavirliği tecrübesine sahip olduğunu 

belgeleyeceklerdir. 

d) İş Deneyim Belgesi: İstekliler son beş yıl içinde Sanayi Sicil Belgesine sahip kamu 
veya özel sektörde aynı sözleşmeye ait 1 yıllık süre zarfında CIF bedeli 50,000 USD’nın üzerinde 

olan en az 250 adet (ikiyüzelli) ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesi tescil ettiğini 

belgeleyeceklerdir. Kamu sektörü için iş bitirme belgesi, özel sektör için sözleşme ile birlikte 

hizmet verilen firma tarafından onaylı “firma adı, ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesinin 
açıldığı gümrük müdürlüğü, ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesinin CIF bedeli, ithalata 

ilişkin gümrük giriş beyanname numarası ve beyanname tarihinin bulunduğu liste sunulacaktır. 

İthalata ilişkin gümrük giriş beyannamesi dışındaki gümrük işlemlerinde kullanılan diğer 

beyannameler (İhracat veya hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyannameler, 
Antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyaya ilişkin beyannameler ve transit 

işlemlerde kullanılan beyannameler) iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

e) İstekli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip oldukları belgelenecektir. 

5 - İhale dokümanı: T.P. web sayfasında ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel 
Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 604 no.lu odada görülebilir. 

Şartname bedeli 100.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: 

TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname 

bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir. 
6 - Teklifler, 17.05.2016 tarih ve saat 10:00’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

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

kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri 

için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 15.08.2016 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 4176/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Muhtelif Tıbbi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/154800 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı 
 

Sıra 
No Malzemenin Cinsi Miktarı 
1 Öksürük Destek (Cough Assist) Cihazı 1 

2 Noninvaziv ve Gerektiğinde İnvaziv 
Destek Yapan Mekanik Ventilatör 1 

3 Hasta Transfer Koltuğu 4 
4 Mobil Yoğun Bakım Bronkoskopu 1 
5 Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 1 
6 Mobil Hasta Başı Monitör Modülü 9 

 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 17.05.2016 Salı günü, saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.5.1. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 17.05.2016 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4178/1-1 
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1 ADET YÜKSEK BELLEKLİ HESAPLAMA SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Yüksek Bellekli Hesaplama Sunucusu alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/155141 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yüksek Bellekli Hesaplama Sunucusu Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 18.05.2016 Çarşamba günü, saat: 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 18.05.2016 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4179/1-1 
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3 KISIM 4 KALEM ŞAHSİ TEMİZLİK MALZEMESİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

(Pendik/İstanbul) ihtiyacı, aşağıdaki tablo muhteviyatı "4 kalem şahsi temizlik malzemesi", 
ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun ve teknik özellikler listesinde 
belirtilen markalarda olmak kaydıyla, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Kısım Kalem Malzemenin Adı Birimi Miktarı İhale Evrak Bedeli 

1 1 Şampuan Saç Yıkama 180 gr Adet 45.000 100 TL 

2 2 Köpük Tıraş Adet 28.500 70 TL 

3 
3 Jilet Güvenli Adet 77.000 

100 TL 
4 Jilet Güvenli - 1 Kanat Adet 40.000 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı 
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka 
hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.05.2016 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4185/1-1 
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TOPLAM 175 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR  
KUPONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 50 milyon adet sayısal loto ve 35 milyon 

adet süper loto, 50 milyon adet şans topu ve 40 milyon adet on numara oyun kuponu olmak üzere 
toplam 175 milyon adet oyun kuponu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik 
şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler 
dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, 
ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.05.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik 
şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 
yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 
numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 
bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 
açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde 
firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4188/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına 

göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN 
GRUBU MİKTAR 

NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF VERME 
TARİHİ 

Dar Mekanizma 700.000 Adet Teknik Şartname 

23.05.2016 

Geniş Mekanizma  1.800.000 Adet Teknik Şartname 
Sırt Halkası 2.500.000 Adet Teknik Şartname 
Kompresör 2.500.000 Adet Teknik Şartname 
Rado 5.000.000 Adet Teknik Şartname 
Pim (Perçin) 10.000.000 Adet Teknik Şartname 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler. 
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.-TL ihale 

evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhaleye iştirak eden firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan 
(aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son 
teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık 
bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından 
incelenecektir.  

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse 
Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından Basım İşletme Müdürlüğümüzde 
yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. 
Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve 
inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır. 

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla 
ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan 
firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle 
birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 
yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler değerlendirilmeyecektir. 
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6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 
birimi cinsinden (Euro) verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 
(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 
teklif formunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 

Duyurulur. 4187/1/1-1 
————— 

LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES WILL BE PURCHASED 
BY THE STATE SUPPLY OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE 
The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking 

open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications. 
 

COMMODITY 
QUANTITY 

(pcs.) BASIS OF PURCHASING 
BIDDING 

DEADLINE 
Narrow Lever Arch Mechanism 700.000 Technical Specification 

23.05.2016 

Broad Lever Arch Mechanism 1.800.000 Technical Specification 
Finger hole rings 2.500.000 Technical Specification 
Compressor 2.500.000 Technical Specification 
Rado eyelet 5.000.000 Technical Specification 
Rivet (pin) 10.000.000 Technical Specification 

 
1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE. 
a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd 
Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office) in Ankara without any 
charge. 

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 
the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 
accounts. 

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after 
opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, 
the price of tender documents shall be returned to the candidates. 
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2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter 
stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the 
documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in 
the Additional Conditions.  

3. The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire 
Başkanlığı” latest by 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be 
taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. The bidders to participate in the tender must give 2.500 sets of wide and narrow 
mechanisms samples (with accessories) each together with the bids. Outer envelopes of the bids 
will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who 
present a full set of documens shall be inspected in accordance with technical specifications and 
in respect of usage purpose. 

The authorities of the bidders shall be ready at Our Printing Establishment Directorate 
while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file 
manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be 
recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder’s authorities 
participated in these trial and inspection works. 

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical 
specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the 
bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be 
returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be 
cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.  

5. The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 
consideration. 

6. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 
the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification 
concerning this tender. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as 
of the bidding deadline in same the currency of their offers (Euro), at a rate to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.  

8. This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph 
(g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, 
to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.  

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 
initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. Representatives (Power of 
Attorney with specimen signatures) are needed to participate in underbidding and if they are 
unable to attend, written price on bid form shall prevail. 

To be announced to all candidates. 4187/2/1-1 
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KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına 

göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.  

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

KIRTASİYE MALZEMESİ 
171.000201 stok nolu 

(229x324 mm) Kraft kese zarf 30.000 kutu P-44.c/16.02.2016 

16.05.2016 171.000202 stok nolu 
(250x353 mm) Kraft kese zarf 40.000 kutu P-44.c/16.02.2016 

171.000203 stok nolu 
(280x400 mm) Kraft kese zarf 40.000 kutu P-44.c/16.02.2016 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELİ 130 TL’DİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 
Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 
istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 
zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 
uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 
numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 
belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 
değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir 
stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.  

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 
verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 
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9 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün 
öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satına lınmadan yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 
(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 
teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 

11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 4186/1-1 
————— 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON  
CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı Yapı İşleri 
ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar IP Telefon Cihazları, 
teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4183/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bando Malzemesi teknik isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen 
markalarına ve modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

 
Malzemenin Cinsi 

İhale Evrak Bedeli (Tüm Kısımlara 
Katılım için 100,00 TL) 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

  I. Kısım Ana Enstrümanlar 100,00 TL 
16.05.2016 

II. Kısım 
Enstrüman ve Yedek 

Malzemeler 
  70,00 TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik isterlerinin, markasının/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 16.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen markalarına ve modellerine uygunluğunun belirlenmesini 
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4184/1-1 
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15 ADET TİP - 1 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE 2 ADET TİP - 2 VİDEO 

KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 15 adet Tip-1 

video konferans sistemi ve 2 adet Tip-2 video konferans sistemi teknik şartnamesine ve CISCO 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 17/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve CISCO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 

 

270 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

İhtiyacı olan 270 Adet Tümleşik Bilgisayar Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave 
Edilecek Hususlara ve Acer, Dell, Asus, Hp veya Lenovo markalarından birine uygun olarak 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar ile Ofis Ticari 
Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 

ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler 13/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara ve Acer, 
Dell, Asus, Hp veya Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 4181/1-1 
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VERİ MERKEZİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Veri Merkezi Ürünleri, kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 4196/1-1 
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240.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 240.000 adet Sayısal Oyunlar Bilet 

Rulosu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik şartnamesine uygun olarak, ticari 
şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, 
ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.05.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik 
şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 
yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 
numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 
bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 
açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde 
firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı 
Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda 
olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4180/1-1 
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YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/155419 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi: 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE 

ŞEKİLDE 20.000 m3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif 
alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı ocaktan numune alınacaktır. İstekliler 
ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti ve numune alma için idareye 
başvuracaktır. 

3 - İhale tarihi ve saati: 25/05/2016 Çarşamba günü, saat 10:00 
4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA 
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25/05/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle 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. 4167/1-1 
—— • —— 

DEKLASE MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler 

“kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile 
ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06100 Çankaya / 

ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 
d) İlgili personelin adı, 
    soyadı ve unvanı : Nuriye KUZ PEHLİVAN  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Batman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10.785 kalem 

deklase malzemesi, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 
ait 991 kalem deklase malzemesi ve Trakya Bölge 
Müdürlüğü’ne ait 647 kalem deklase malzeme satışı 

b) Bulunduğu Yer : TP Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge 
Müdürlükleri 

c) Teslim Süresi : İstekli deklase malzemeleri; Cumartesi, Pazar, 
Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün 
(09.00-11.30/13.30-16.30) saatleri arasında başvurarak 
bir refakatçi ile birlikte görebilirler. İstekli ihale 
sonucu kazandığı Malzeme grubunun/Malzeme 
gruplarının tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre 
içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 30 gün 
içerisinde TP'nin bölge işletme sahasından çıkarmak 
zorundadır. 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 
Çankaya/ANKARA 

  MAKAM BLOK ZEMİN KAT TOPLANTI 
SALONU 

b) Tarihi ve Saati : 24.05.2016   Saat 10.30 
4 - İhaleye ilişkin bilgiler: 
a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge 

Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif 
verenler arasında “açık arttırma usulü” birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır. 

b) İhaleye ilişkin şartname, malzemelerin ayrıntılı listesi ve muhammen bedelleri; 
T.P. web sayfasında ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel Müdürlüğü Makina 

İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 603 no.lu odada görülebilir. Şartname bedeli 
50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu 
T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten 
temin edilir.  

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, (Şahıs olarak teklif verecek isteklinin Adı 
ve Soyadı) ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
c) Teklifler, 24.05.2016 tarih ve saat 10.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN 

EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir. 

d) İstekliler açık artırmaya katılacağı malzeme gruplarına yaptıkları teklif bedelinin 
%3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik 
teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) İhale, 24.05.2016 Salı günü saat: 10.30’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat 
Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 
24.05.2016 Salı günü, saat 14.30’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı 
Salonunda açık arttırma yapılacaktır. 

5 - Malzemelerin görülmesine ilişkin bilgiler: 
İstekliler ihale konusu Deklase Malzemeleri Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge 

Müdürlükleri ambarlarında mesai saatleri dahilinde (09.00-11.30/13.00-16.30) başvurarak bir 
refakatçi ile birlikte görebilirler. Malzemelerin mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek 
ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu iş malzemelerini, ihale tarihi 
öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale 
sonrasında, teslimden sonra malzemelerin kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini 
ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Malzemelerin herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz 
sebebi değildir. 4171/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6,18.- TL ile en çok 295.226,25.- TL arasında değişen; 
09/05/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 - TL en çok 
29.523,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Ampul Duyları, Makaron, Cep telefonu, 
Cep Telefonu Batarya, Şarj aleti ve Kulaklık, Şarj aleti kablosu, Lüvert taşıma makinası, Çelik 
Tel, Kol Saati, Güneş Gözlüğü, Çakmak, Elektrik motoru, Gaz Kompresörü ve aksamı, Plastik 
Hammadde, Motor yağı, Düğme Pil, Köpükten mamül kasa, Kompresör, Matkap, Kriko, İp sarma 
makinası, Motorlu taşıt Alternatör aksamı, Karton kutu, Madeni Yağ, Sentetik Kauçuk, Yağlama 
spreyi, Debriyaj Balatası, Bilgisayar kasası, ekranı, klavyesi, Karbüratör alt flanşı, Karoseri 
aksamı, Konteyner, Led, Ampül, Plastik şerit, Magnet Çekirdeği, Çok fazlı AC Motor, Ahşap 
palet, Yakıt Tankı, Hazır mutfak ünitesi aksam ve parçası, Monitör, Metal Piston siner parçası, 
Doğal Kauçuk, Elektronik sigara ve Şerit metre vb.) 56 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA 
adresindeki ihale salonunda 10/05/2016 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile 
(0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 4150/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85297 nolu parselasyon planı, 

Belediye Encümenimizin 19.01.2016 tarih ve 77 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 
14.04.2016 tarih ve 1023 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. 
maddesi gereğince, 04.05.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

85297 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller: 
Bağlıca Mahallesi, 47150 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller. 
İlanen ilgililere duyurulur. 4170/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:  
İLANEN TEBLİĞ 

İvedik OSB Aydın Plast Sitesi 577. Sk. No: 8 Yenimahalle/ANKARA adresinde Refleks 
Ambalaj İth. İhr. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 7340440806) firması adına düzenlenen 
18.10.2004 tarihli 77226 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 27.12.2004/IM19402 ve 
12.05.2005/IM007282 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ithal edilen eşyalarla 
ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme 
Faizinin tahsili için çıkarılan 29.02.2016/14197211- 14198419 tarih ve sayılı tebligat yazılarımız 
firmanın bilinen adresinden taşındığı, yeni adresinin bilinmediği ve muhtarlık kayıtlarında yoktur 
ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip 
maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 
(yedi) gün sonunda işbu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur. 4156/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 
MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 
1 - Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 

“mütercim” unvanlı 
- İngilizceden 22, 
- Fransızcadan 8, 
- Almancadan 3, 
- Arapçadan 1 ve  
- Rusçadan 1 kişi olmak üzere 
Toplam 35 personel alınacaktır.  
2 - Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden sınava giren adaylar 

arasından başarılı olanların sayısının, atanacak azami kadro sayısından az olması halinde artan 
kontenjanlar, nihai başarı puanı sıralamasına göre diğer dillerden sınava girecek adaylar için 
kullanılacaktır.  

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 4 
Haziran 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. 

4 - Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlar, Dışişleri Bakanlığı 
Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz 

olmak; 
2 - Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;  
3 - Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, 

Arap, Rus Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya 
eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça bölümleri ile bunlara 
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak; 

4 - Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2014 veya 2015 yılları içerisinde 
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2014, 2015 veya 2016 yılları içerisinde Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS) aşağıda kayıtlı taban 
puanları aşmış olmak (eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanmış uluslararası dil 
sınavlarının YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır); 

İngilizce veya Fransızcadan sınava girecekler için: 
KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2014, 2015 veya 

2016 yılları içerisinde e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS’den en az “85” puan almış olmak, 
ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak 
sıralamada en yüksek puanlı ilk 150 kişi arasında yer almak. 

Almanca, Arapça veya Rusçadan sınava girecekler için: 
KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2014, 2015 veya 

2016 yılları içerisinde YDS’den en az “C” (en az 70) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca, 
başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en 
yüksek puanlı ilk 25 kişi arasında yer almak. 
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5 - Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli 
internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

6 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın 
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir. 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI 
Sınav başvuruları, 16 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak ve 26 Mayıs 2016 tarihinde saat 

18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi 
üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. 
Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda 
sıralanmıştır: 

a) T.C. kimlik numarası, 
b) KPSS sonuç puanının beyanı, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir), 
ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf, 
d) 2014, 2015 veya 2016 yıllarına ait e-YDS/YDS sonuç puanının beyanı (İngilizce veya 

Fransızcadan sınava girecek adaylar için en az “85” puan; Almanca, Arapça veya Rusçadan 
sınava girmek isteyenler için ise en az “C” düzeyinde).  

IV. SINAVIN AŞAMALARI 
Yazılı Sınav: 
1 - Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. 
a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe metin/metinlerin yabancı dile çevirisi 
b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde metin/metinlerin Türkçeye çevirisi 
2 - Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir. 
3 - Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan 

edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
Sözlü Sınav: 
1 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar, öncelikle muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve 
yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve 
tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak 
sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir. 

2 - Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir. 
3 - Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 
4 - İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa 

geçilmesi mümkündür: 
T.C. Dışişleri Bakanlığı / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) 

Balgat/Ankara 
E-posta: sinav@mfa.gov.tr 4164/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müd. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Kocaeli/Gölcük 

Adresi Kavaklı Mah. Sahil Cad. No: 42 Tel-Faks 0262 412 52 92-0262 412 52 90 

Posta Kodu 41650 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Uğur ÇAKAR  

Adresi 

İhsaniye Çiftlik Mah. 4267. Sok. No: 10 

Balaban Yonca Kent Sitesi C Blok 

No:12 Gölcük/KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No. 36172840472  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 -   T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4191/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

 



4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 4110/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 

 



4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2016 – Sayı : 29702 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  18.01/67 E.P 
Toplantı Tarihi ve No : 24/03/2016 - 168 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24/03/2016 - 3185 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.01/95 
Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148   TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3376 GERZE 
Sinop İli, Ayancık İlçesi, Gürsökü Köyü, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde Sinop 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 180 ada, 1 parselde tespit edilen Nekropol Alanının I. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 3087 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 22587 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 299 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünün 03.03.2016 gün ve 2272 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 tarih ve 120 sayılı dosya inceleme değerlendirme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Gürsökü Köyü, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde Sinop 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 180 ada, 1 parselde tespit edilen Nekropol Alanının ekli 1/500 
ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 
2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi.     
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.02/322 
Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2016-149 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.04.2016-3390 BOYABAT 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Yenimehmetli ve Bölüklü köyleri arasında, Küçükçaltepe 

Mevkii’nde tespit edilen antik yerleşim yerinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesi ve arkeolojik kazılar yapılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.11.2015 gün ve 3415 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 27022 sayılı, Sinop Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.595 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 
Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 40755 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.02.2016 gün ve 
131616 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 11.03.2016 gün ve E.2578 sayılı yazıları, konuya ait 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün ve 124 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Yenimehmetli Köyü, 182, 184_195 parseller ile Bölüklü Köyü, 
282_321 parsellerde tespit edilen Küçükçaltepe antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasanın 6. 
maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 
1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 
edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. 
derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, bu sit alanında kaçak kazılara maruz 
kalmadan önce kültür varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılar yapılmasının 
uygun olduğu görüşümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünce değerlendirilmesine, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.002/319 
Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2016-149   TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.04.2016-3388 BOYABAT 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü, Karaçomakbaşı Yaylası Mevkii’nde, 101 ada, 1 

parsel; 109 ada, 58, 146, 147, 148 parseller; 203 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 205 ada, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerde tespit edilen antik taş ocağı alanının korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.10.2015 gün ve 3094 sayılı yazısı, kurum 
görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 27037 sayılı, Sinop 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.618 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. 
Bölge Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 40755 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.02.2016 
gün ve 131616 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 11.03.2016 gün ve E.2578 sayılı yazıları, konuya 
ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün 
ve123 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü, Karaçomakbaşı Yaylası Mevkii’nde, 101 ada, 1 
parsel; 109 ada, 58, 146, 147, 148 parseller; 203 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 205 ada, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerde tespit edilen antik taş ocağı alanının 2863 sayılı yasanın 6. 
maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 
1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 
edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına I. 
derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.002/318 
Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2016-149   TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.04.2016-3385 BOYABAT 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Ardıç Köyü, 101 ada, 21 parselde, orman arazisi içinde bulunan 

nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 
gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 3086 sayılı 
yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 
22585 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2016 gün ve 27460 sayılı, 
Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.594 sayılı, Sinop İl Özel 
İdaresi’nin 03.03.2016 gün ve E.2272 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.03.2016 gün ve 116 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Ardıç Köyü, 101 ada, 21 parselde, orman arazisi içinde bulunan 
Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve 
belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit 
alanında kalan parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 
konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.00/686 
Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3365 GERZE 
Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Sis Düdüğü Mevkii, 35 ada, 160 parselde bulunan ve 

antik dönemde denizcilere yol gösteren deniz feneri olarak kullandığı değerlendirilen alanın III. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2015 gün ve 3119 sayılı, 11.12.2015 gün ve 
3759 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2015 
gün ve 254604 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.12.2015 gün ve E.4558 
sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 29.12.2015 gün ve E.13972 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 
Müdürlüğü’nün 13.01.2016 gün ve 10653 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 
68361 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2016 gün ve E.400609 sayılı, Sinop 
Belediyesi’nin 18.03.2016 gün ve 892 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün ve 125 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Sis Düdüğü Mevkii, 35 ada, 160 parselde bulunan ve 
antik dönemde denizcilerin kullandığı değerlendirilen alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 
ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve ekte belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 
ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan 35 ada, 160 nolu parselin tapu kaydına III. 
derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  05.03/208 
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016-147 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016-3349 SAMSUN 
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hatunpınarı Mevkii’nde, Hatun Tepe 

Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik alanlarının bitişiğinde, bir kısmı I. derece arkeolojik sit 
alanında kalan 3530 nolu parselde tespit edilen Roma dönemi yerleşmesinin III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine ve besi ahırı, samanlık ve bakıcı evi yapılması talebinin 
değerlendirilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 13.11.2015 gün ve 2697 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.12.2004 gün ve 95 sayılı kararı, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2013 gün ve 1143 sayılı kararı, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 22586 sayılı, Amasya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.02.2016 gün ve E.794 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü’nün 15.02.2016 gün ve 34948 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.03.2016 gün ve 112 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hatunpınarı Mevkii’nde, Mevkii’nde, 
Hatun Tepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik alanlarının bitişiğinde, bir kısmı I. derece 
arkeolojik sit alanında kalan 3530 nolu parselde tespit edilen Roma dönemi yerleşmesinin 2863 
sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; III. 
derece arkeolojik sit alanı ile aynı bölgedeki mevcut I. derece arkeolojik sit alanları birlikte 
değerlendirilerek, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada 
işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine; III. derece 
arkeolojik sit alanına ait ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,  3530 nolu parselin tapu kaydına I. 
ve III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 
Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
hükümlerin geçerli olduğuna; buna göre 3530 nolu parselin III. derece arkeolojik sit alanı içinde 
kalan kısmında, besi ahırı, samanlık ve bakıcı evi yapılmak istenen alanda Müze Müdürlüğünce 
sondaj kazıları yapılarak sonuçlarının kurulumuza iletilmesine karar verildi 
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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

— Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait

Ormanlar Yönetmeliği

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kanunun

3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve

Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

— Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


