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Karar Sayısı : 2016/8834

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
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         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı
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                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
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Karar Sayısı : 2016/8835

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                     M. ÜNAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8836

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                     M. ÜNAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8842

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                     M. ÜNAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin

ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bu-

lunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi

halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları

devam eder. Ön izin süresi nükleer tesis izinlerinde toplam altmış ay, diğerlerinde ise toplam

otuz altı aydır. Ancak, nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve talep

edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2014 28976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2015 29459
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.’NİN 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/12)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q

Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendiril-

mesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinin (15) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/20

İşyeri : Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.

Ahievran Mah. 241 Sok. No:39 Sincan/ANKARA

SGK Sicil No : 0192981.006

Tespiti İsteyen : Hizmet-İş Sendikası 

İnceleme : Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yol-

ların termoplastik yol çizgi boyası ile boyanması ve okullardaki oyun alanlarının soğuk yol

çizgi boyası ile boyanması işi olduğu, işçilerin ağırlığının bu işlerde çalıştıkları, yürütülen faa-

liyetler içerisinde ekonomik ağırlığın da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ihale ile alınan

yol çizgi ve okul oyun alanlarının boyama işinde olduğu, yürütülen faaliyetin esas işlevini

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/9/2009 27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/9/2010 27709

2- 15/6/2012 28324

3- 17/8/2012 28387

4- 22/7/2014 29068

5- 17/1/2015 29239

6- 1/3/2016 29640
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Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerinden olan trafik düzenlemesi ve spor, eğlence, dinlence

alanlarının yapılmasında gösterdiği, yolların termoplastik yol çizgi boya ile boyanması ve okul-

lardaki oyun alanlarının soğuk yol çizgi boyası ile boyanması işinin belediye hizmetlerinden

olduğu bu nedenle, yapılan işlerin  İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler”

işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Karar: Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. işyerinde yü-

rütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı ge-

milerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan

su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda

kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzun-

luğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı

ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri ka-

yıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülük-

lerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile

10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin

13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BAGİS: Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemini,

b) BAGİS cihazı: Balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri

ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıta-

sıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere

balıkçı gemilerine takılan tüm donanım ve ekipmanları ile elektronik seyir defterini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Balıkçı gemisi: Denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça

ruhsatlandırılmış gemileri,
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d) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sevk ve idaresini yapan kişi veya balıkçı

gemisinin sahibi, donatanı gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Boy uzunluğu: Bakanlık kayıtlarında balıkçı gemisine ait Bakanlıkça düzenlenen

“Balıkçı Gemileri İçin Düzenlenen Ruhsat Tezkeresindeki” gemiye ait en büyük boy uzunlu-

ğunu,

f) Elektronik seyir defteri: BAGİS cihazına dâhil, balıkçı gemilerinin av faaliyetleri ile

avlanan su ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve Bakanlığa gönderilmesinde kullanılan tableti,

g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

ifade eder.

BAGİS cihazının balıkçı gemisine takılması ve teslimi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki balıkçı gemilerine, Bakanlıkça istenen BAGİS

cihazının taktırılması zorunludur.

(2) BAGİS cihazının balıkçı gemilerine takılması, Bakanlıkça belirlenen program dâ-

hilinde yapılır. BAGİS cihazının takılması için balıkçı gemisi yetkilisinin ve balıkçı gemisinin

Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması zorunludur. Belirlenen zaman ve

yere ilişkin duyuru Bakanlık tarafından ilgililere yapılır.

(3) BAGİS cihazının balıkçı gemilerine takılması işlemleri, ikinci fıkra hükümlerince

Bakanlıkça belirlenen program dâhilinde Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Bakanlıkça

belirlenen program tarihinden sonra takılan cihazların temini ve balıkçı gemilerine takılması

ile ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olur. Ayrıca, daha sonra takılacak cihazların

Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması zorunludur.

(4) Balıkçı gemilerine takılan BAGİS cihazı için Ek-1’deki BAGİS Cihazı Teslim Tu-

tanağı düzenlenir. Teslim tutanağı, il müdürlüğü yetkilisi tarafından dört nüsha olarak doldu-

rulur ve ilgililer tarafından imzalanır. Düzenlenen teslim tutanağının birer nüshası il müdürlü-

ğüne, cihazın montajını yapan firma yetkilisine ve balıkçı gemisi yetkilisine teslim edilir ve

bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Balıkçı gemisine takılarak balıkçı gemisi yetkilisine teslim edilen BAGİS cihazla-

rına, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dâhil hiçbir

şekilde müdahalede bulunulmaz. Müdahale sebebiyle oluşan zarar ve ziyanla ilgili her türlü

masraf balıkçı gemisi yetkilisine aittir.

(6) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri balıkçı ge-

misi yetkilileri tarafından karşılanır.

BAGİS cihazının kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki balıkçı gemisi yetkililerinin, Bakanlıkça is-

tenen BAGİS cihazını gemilerinde çalışır ve işler vaziyette bulundurması zorunludur.

(2) Balıkçı gemisi yetkilileri, Bakanlık tarafından BAGİS cihazı veya BAGİS’te kayıtlı

iletişim bilgileri üzerinden kendilerine gönderilen uyarıları dikkate almak ve bu uyarılara uy-

mak zorundadır.
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(3) Balıkçı gemisi yetkilisi, balıkçı gemisinin kontağını açarak çalışmaya başladığı an-

dan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana

dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte BAGİS cihazının çalışır ve işler durumda olduğunu

kontrol ve takip etmek zorundadır.

(4) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazının çalışmadığı durumda Bakanlıkça belir-

lenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunmak zorundadır.

(5) Balıkçı gemisi yetkilisi, ava çıktığı her gün için av faaliyetleri ve avlanan ürünlerle

ilgili Bakanlıkça istenilen bilgileri doğru ve zamanında Elektronik Seyir Defterine girmek ve

en geç bir sonraki gün saat 12.00’ye kadar Bakanlıkça belirlenen adrese göndermek zorundadır.

Ava çıkıldığı halde herhangi bir ürün avlanılmamış olsa bile Elektronik Seyir Defteri bilgisinin

doldurulması ve gönderilmesi zorunludur.

BAGİS cihazının arızası durumunda yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazındaki arıza ikaz lambasının

yanması veya her ne sebeple olursa olsun BAGİS cihazının çalışmaması durumunda en geç 3

saat içerisinde Bakanlıkça belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunmak zorundadır.

(2) Arıza bildirimi olmaksızın, Bakanlık tarafından 4 saat süreyle BAGİS üzerinden

balıkçı gemisine ait BAGİS cihazının çalışır ve işler vaziyette olduğuna dair sinyal alınamaması

durumunda, BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir.

(3) Balıkçı gemisinin sevk ve idaresini yapan kişi veya diğer yetkilileri tarafından arıza

bildirimi için belirlenen iletişim adresine bildirimde bulunulduğu anda, arızanın giderileceği

balıkçı barınağı veya liman ile zamana ilişkin randevu bilgisi ilgiliye verilecektir. Arızanın gi-

derilmesi için balıkçı gemisi kendisine bildirilen yerde ve zamanda bulunmak zorundadır.

(4) Balıkçı gemisi yetkilisine verilen randevu saatinden itibaren başlamak üzere en geç

48 saat içerisinde Bakanlıkça veya yetkilendirdiği kişi veya kurum tarafından arıza giderile-

cektir. Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurum görevlisi geldiği halde balıkçı

gemisi ve yetkilisi arızanın giderilmesi için verilen yer ve zamanda bulunmaması halinde, BAGİS

cihazı çalıştırılmıyor kabul edilir ve arızanın giderilmesi için gerekli yapılmış tüm masraflardan

gemi yetkilisi sorumlu tutulur.

(5) Elektronik seyir defterinin arızalanması durumunda, av operasyonu ve avlanan ürün-

lere ilişkin bilgilerin günlük olarak matbu seyir defterine kayıt edilmesi ve bu bilgilerin arızanın

giderilmesinden sonraki 48 saat içinde elektronik seyir defterine girilerek Bakanlığa gönderil-

mesi zorunludur.

BAGİS cihazının devir ve iadesi

MADDE 8 – (1) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin her ne suretle olursa olsun

balıkçı filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç bir ay içerisinde

il müdürlüğüne müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi veya kurumlarca

BAGİS cihazının balıkçı gemisinden sökülmesi sağlanarak, bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsa-

mında düzenlenen teslim tutanağı ile birlikte, il müdürlüğüne iade edilmesi zorunludur.
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(2) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin mülkiyetinin herhangi bir nedenle el değiş-

tirmesi halinde, BAGİS cihazına herhangi bir müdahale yapılmadan o gemiye ait BAGİS cihazı

ile ilgili düzenlenen teslim tutanağı iptal edilmek üzere il müdürlüğüne sunulur ve balıkçı ge-

misinin yeni sahibi adına il müdürlüğünce yeni teslim tutanağı düzenlenir.

(3) BAGİS cihazı takılan balıkçı gemisinin yangın, fırtına gibi doğal afetler nedeniyle

yok olması veya batması durumunda balıkçı gemisi yetkilisi tarafından bu durumun en geç

bir ay içerisinde olayla ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilmesi zo-

runludur.

Zararların tazmini

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan

ve balıkçı gemisi yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilen BAGİS cihazı ve ekipmanlarında

garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar genel hükümlere göre balıkçı gemisi yetkililerine

tazmin ettirilir.

Yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 7 nci

maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırı davrananlar hakkında

22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 7 nci maddesinin beşinci fıkrası hü-

kümlerine aykırı davrananlar hakkında Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fık-

rasının (l) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık tarafından balıkçı gemilerine takılan

ve teslim edilen BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değiştirme ve geri alma

dahil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen veya Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak so-

runların çözümünde ve sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haber-

leşme giderleri 31/12/2018 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin;

a) 10 uncu maddesi 1/1/2017 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/101 
Karar No : 2010/305 
İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/10/2010 tarihli ilamı ile 12/1 
maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, 375 TL ADLİ PARA, HAPİS CEZ. İNFAZI 
TAMAMLANINCAYA KADAR BELLİ HAKLARI KUL. YOKSUN BIRAKILMA cezası ile 
cezalandırılan İsmail Abdulhak ve Hajor oğlu, 1965 doğumlu, AHMAD ABDULHAK tüm 
aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa gerekçeli karar ile müdafinin temyiz dilekçesi tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile kararın sanık 
müdafi tarafından temyiz edildiği hususunun RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar ile sanık müdafinin temyiz 
dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 4753 

————— 
Esas No : 2016/73 
Karar No : 2016/67 
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin 

Etmek suçundan sanıklar Ali ve Fatma oğlu, 1988 doğumlu İYAD ELDİRBİS, Halid ve Lina 
oğlu, 1990 doğumlu MUHAMMED AL SOUAL, mağdur Ahmed ve Faize kızı 1995 doğumlu 
HAYAD SAID, müşteki Salih ve Naval kızı 1992 doğumlu MERIYANA ELAHMED hakkında 
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/03/2016 tarihli ilamı ile 
Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Hatay 
Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup gerekçeli karar tüm aramalara 
rağmen bulunamayan müşteki, mağdur ve sanıklara 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, İlan olunur. 4754 

————— 
Esas No : 2014/152 
Karar No : 2014/407 
Parada Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

29/12/2014 tarihli ilamı ile 197/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 
NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmad ve Wedad oğlu, 1991 doğumlu 
MAHMOUD ALMILAJI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 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, İlan olunur. 4755 

————— 
Esas No : 2013/136 
Karar No : 2014/48 
İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/02/2014 tarihli ilamı ile 12/1 
maddesi gereğince beraatine karar verilen Münir ve Ravva oğlu, 1984 doğumlu YASİR HARİRİ 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 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, İlan olunur. 4761 
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Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/229 

Karar No : 2011/278 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 12/05/2011 tarihli ilamı ile 5271 Sayılı CMK.nun 12 ve devamı maddeleri gereğince 

mahkememizin Yetkisizliğine dair verilen karar Muhammad Aslam ve Chpavaz Bibi oğlu 1987 

Pakistan D.lu MOHSİN HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış sanığın yokluğunda verilen 

mahkememizin 12/05/2011 tarih ve 2011/229 Esas, 2011/278 Karar sayılı ilamı tebliğ 

edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilamın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 3510 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/341 

Karar No : 2015/240 

Davacı : IRIS KARIN RIEPENHAUSEN, Erwin ve Gertrude kızı, 29/04/1947 

doğumlu, 

Sanık : YAŞAR BOZDAĞ, Musa ve Alime oğlu, 16/03/1965 doğumlu, 

Suç : Şantaj 

Suç Tarihi : 03/05/2011 

Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 

Karar Tarihi : 01/04/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Yaşar Bozdağ hakkında şantaj suçundan 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında atılı suçtan 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği, müşteki bulunamadığından 7201 

Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün müştekiye ilan suretiyle tebliğine, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı İlan olunur. 3368 

—— • —— 
Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/663 

Karar No : 2015/1128 

Ticari Maksatla Bandrolsüz sigara bulundurmak suçundan sanık Nezir ve Zekiye oğlu, 

Kızıltepe 1974 doğumlu, NURİ ONAY hakkında yapılan yargılama sonucunda 4733 Sayılı 

Yasanın 8/4, 5237 sayılı TCK'nın 62, 52/2, 53/1 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis ve 500,00 TL 

Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 maddesi gereğince 

müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak 

üzere verilen hüküm sanık NURİ ONAY’a tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201Sayılı Tebliğat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN 

OLUNUR. 3274 
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Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/782 

KARAR NO : 2015/418 

C. SAVCILIĞI ESAS NO : 2014/17228 

HAKİM : ÖMER HANÇERLİOĞLU 21952 

KATİP : FEHMİ ERGİN 169546 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 

VEKİLLERİ : Av. MEHMET ÇELİK 

SANIK : MUSTAFA FATİH ŞAHİN. Muhittin ve Sevim oğlu, 

12/02/1971, TOKAT, ALMUS, Çilehane nüfusunda kayıtlı 

İlimtepe Kalıcı Konutları 12. Etap D: 12 Körfez/KOCAELİ 

adresinde oturur. 

SUÇ : KÜLTÜR VARLIKLARI BULMAK AMACIYLA, 

İZİNSİZ OLARAK KAZI VEYA SONDAJ YAPMAK 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 27/10/2014 

SUÇ YERİ : KONYA 

KARAR TARİHİ : 15/06/2015 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 2863 S.Y.nın 74/1 maddesi gereğince neticeten 1 yıl  

1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 5237 S,Y.nın 51/1 maddesi gereğince 

teciline ve ceza süresi kadar denetim süresi belirlenmesine dair gıyabında verilen hüküm bütün 

aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete’de ilanen tebliğine 

karar verilmiş olmakla; 

Karar özetinin 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk 

çıkacak nüshasında ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceğine, aksi 

halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3366 

————— 

ESAS NO : 2014/782 

KARAR NO : 2015/418 

C. SAVCILIĞI ESAS NO : 2014/17228 

HAKİM : ÖMER HANÇERLİOGLU 21952 

KATİP : FEHMİ ERGİN 169546 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 

VEKİLLERİ : Av. MEHMET ÇELİK 

SANIK : ÜNSAN ŞANLIOĞLU. Cengiz ve Hatice oğlu, 17/03/1982, 

KONYA, YUNAK, Sinanlı nüfusunda kayıtlı Şirinköy Mah. 

Dünya Kalıcı Konutları 16 Ada A-2 Blok Kat: l Daire: 2 

Gölcük KOCAELİ adresinde oturur. 

SUÇ : KÜLTÜR VARLIKLARI BULMAK AMACIYLA, 

İZİNSİZ OLARAK KAZI VEYA SONDAJ YAPMAK 

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 27/10/2014 

SUÇ YERİ : KONYA 

KARAR TARİHİ : 15/06/2015 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 2863 S.Y.nın 74/1 maddesi gereğince neticeten 1 yıl  

1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK nın 5728 Sayılı Yasa ile değişik 231/6 

maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 231/8 maddesi uyarınca da 5 yıl 

denetime tabi tutulmasına dair gıyabında verilen hüküm bütün aramalara rağmen bulunup 

kendisine tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Karar özetinin 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk 

çıkacak nüshasında ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceğine, aksi 

halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3367 
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Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

(İlanen tebligat) 

Esas No : 2014/488 

Karar No : 2015/512 

Davacı : K.H. 

Sanık : KEREM KARAV, ARİF ve FİRDEVS oğlu, 09/02/1985 ÇATALCA 

doğumlu, İSTANBUL, ARNAVUTKÖY, HADIMKÖY HASTANE 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Hastane Mah. Eski Çiftlik Cad. No: 6/l 

Arnavutköy/İSTANBUL adresinde oturur. 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi : 17/03/2012 

Kanun Maddesi : 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 62/1, 52/2, 52/4, 

Verilen Ceza : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 12/03/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıştır. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 

1 - Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına; 

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya 

bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği 

hususu tebliğ olunur. 3660 

—— • —— 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2010/85 

Mahkememizin 25/06/2015 tarih ve 2010/85 Esas 2015/546 Karar sayılı ilamı ile; 

Mehmet ve Safinaz'dan olma, 12/04/1970 Gazipaşa doğumlu, Antalya Gazipaşa Doğanca köyü 

nüf. kay. SAFİYE BİLGİLİ hakkında 2007 yılında tefecilik yapmak suçundan beraatine karar 

verildiği, anılan kararı Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz ettiği ancak sanığın 

gıyabında verilen iş bu karar ve temyiz dilekçelerinin, tüm aramalara rağmen adı geçenin 

bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 3650 
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Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/359 

Karar No : 2016/51 

Davacı : K.H. 

Katılan : Zihni YAYLA - Murat ve Ayşe oğlu, 13/08/1964 Antalya 

doğumlu, Antalya, Alanya, Güllerpınarı Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Güllerpınarı Mah. Açık Alan Sok. 

Murat Apt. Alanya/ANTALYA adresinde oturur. 

Sanık : TOLGA YILMAZ - İsmail ve Sema oğlu, 24/12/1986 

İskenderun doğumlu, Karabük, Merkez, Saitler Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Kızlarpınarı Mah. Hacıkadiroğlu Sok. 

No: 8 İç Kapı No: 14 Alanya/ANTALYA adresinde oturur. 

Suç : Kasten yaralama 

Suç Tarihi : 03/03/2012 

Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 

Karar Tarihi : 15/01/2016 

Uygulanan Kanun Maddesi : 5237 Sayılı TCK.’nun 86/2, 29, 62/1, 52/2-4, CMUK. 

231/5-8 md 

Verilen Ceza : 1500 TL adli para cezasının hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması ile 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, 

Yukarıda adı ve kimliği yazılı sanık Tolga Yılmaz'ın katılan Zihni Yayla'ya yönelik 

eyleminden üzere gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara rağmen adı geçen sanığın 

bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 3653 

—— • —— 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/299 

Mahkememizin 23/06/2015 tarih ve 2013/299 Esas 2015/544 Karar sayılı ilamı ile; Yakup 

ve Hanım oğlu 01/01/1970 Anamur doğumlu ALİ ALTUNEL hakkında, 2008 tarihinde katılan 

Hasan Dönmez'e yönelik tefecilik suçundan 5237 sayılı TCK'nın 241/1, 62/1, 52/2, 53 maddesi 

gereğince verilen 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 80 TL. Adli Para cezasına karar verildiği, ancak sanığın 

gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 3654 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar tarayıcı teknik isterler dokümanına, sözleşme tasarısına ve idari şartnameye 

eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilen hususlarına 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 isterler dokümanının, sözleşme tasarısına ve idari şartnameye eklenmesinin uygun 

olacağı değerlendirilen hususlarının, 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, 27/05/2016 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 isterler dokümanına, 

sözleşme tasarısına ve idari şartnameye eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilen hususlarına 

ve 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. 

 4772/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği İhtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi” ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine ve “2 adet 6 TB Sata Harddiskin” Seagate markasına, “1 adet 240 GB SSD 

Harddiskin” Kingston markasına, “40 adet 1 TB Taşınabilir Harddiskin” WD 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.-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 şartnameleri, marka/modelleri 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 23.05.2016 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 şartnamesi ve istenilen marka/modellerine 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. 

 4773/1-1 
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16.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 250 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 250 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4299/1-1 

————— 
16.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 250 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR (ADANA İLİNDE TESLİM) 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 250 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2016 günü saat 14:15’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4300/1-1 

————— 
8.000.000 ADET KARTON KUTULU 1.000 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4301/1-1 

————— 
12.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2016 günü saat 14:45’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:45’de 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4302/1-1 

————— 
12.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN 

ALINACAKTIR (ADANA İLİNDE TESLİM) 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4303/1-1 

————— 
7.000.000 ADET PET AMBALAJLI 1.500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
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3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4304/1-1 

————— 
5.100.000 ADET PET AMBALAJLI 2.500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY  

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

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 Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2016 günü saat 14:15’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 4305/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Çan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde 

bulunan ve pafta, ada, parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında akaryakıt istasyonu, LPG 

ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı 

Teklif Usulü” arttırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır. 

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 31.05.2016 Salı günü saat 15.00'de Belediye Binası 3. Katta 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak olan İstiklal Mahallesinde bulunan imar planında akaryakıt istasyonu, 

LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa: 
 

Sıra 

No Mahallesi Pafta Ada Parsel 

Cinsi İmar 

Durumu M
2 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

1 İstiklal 3 55 22 

Arsa Akaryakıt 

İstasyonu, LPG 

ve dinlenme tesis 

yeri 

3698 2.400.000,00 TL 72.000,00 TL 

 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir. 

a) Teklif Mektubu 

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

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

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek 

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği 

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

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

ve imza örneği 

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

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

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

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

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi 

l) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman 

bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur. 

m) Şartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi 
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5 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir. 

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. 

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

8 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 31.05.2016 Salı günü saat 14:45’a kadar Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya 

dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar. 

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesinde bulunan toplam 1 adet akaryakıt 

istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici 

teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır 

bulunmaları ilan olunur. 4612/1-1 

—— • —— 

MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/171184 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 7000 - 4108 0 346 223 7677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası 

Şarkışla-Yeniçubuk istasyonları arasında, 800 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması 

hizmet satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 09/06/2016 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4640/1-1 
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1 ADET NMR 60 MHZ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

NMR 60 MHZ 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 : 2016/179578 

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 NMR 60 MHZ Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 02.06.2016 Perşembe 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, 

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,  



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

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 dokümanının 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 (Teknik Şartnamelerde belirtilmiş 

kalemler için), 

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, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında 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.  

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 dokümanı 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 dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 02.06.2016 Perşembe 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, 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. 4782/1-1 
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1 ADET 4D RENKLİ DOPPLER USG SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

4D Renkli Doppler USG Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 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 : 2016/179565 

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 4D Renkli Doppler USG Sistemi Alımı 

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 : 01.06.2016 Çarşamba 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, 

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,  
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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 dokümanının 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, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında 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. 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 dokümanı 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 dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 01.06.2016 Çarşamba 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, 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. 4783/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 145,00 TL ile en çok 187.680,00 TL arasında değişen; 

24/05/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,50 TL., en 

çok 18.768,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 43 grup eşya (çay, şeker, toz şeker, 

makaron vb.); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD 

yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 25/05/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) 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 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4695/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9,00 TL ile en çok 111.512,00 TL. arasında değişen; 

25/05/2016 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,90 TL, en çok 

11.151,20 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, alyan, güneş gözlüğü, tablet, 

müzik çalar, fotoğraf makinası, kulaklık, cep telefonu, projektör lamba, makaron, cüzdan, çanta, 

kamera, kürk, batarya, gübre vs. cinsi 58 (ellisekiz) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. 

T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 26/05/2016 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

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 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4706/1-1 
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CNG İKMAL İSTASYONU ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi Karpuzatan mevkii 481 pafta, 3890 ada, 

9 parselde bulunan 5924,88 m2’lik CNG ikmal istasyonu arsası, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır. 

1 - İhale 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c- Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz 

ç- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d- Noter tasdikli imza sirküleri. 

e- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz 

edilmesi. 

f- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 01/06/2016 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 

Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel M
2
 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Karpuzatan 3890 9 5924,88 7.500.000,00-TL 225.000,00-TL 
CNG ikmal 

İstasyonu Arsası 

 4637/1-1 
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ARSA ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNA YIKILARAK; TİCARET + KONUT 

İNŞAATI YAPILMASI İŞİ KAT KARŞILIĞI İHALE EDİLECEKTİR 

İlkadım Belediye Başkanlığından: 

1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi 

Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan 

mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen 

şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı 

Teklif Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir. 

2 - Geçici teminat inşaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı 

ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 10.601.250,00 TL olup, eksik imalatlara karşılık 

600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden artırım yapılacaktır. 

Geçici teminat miktarı İnşaat maliyetine esas bedelin %3’ü olan 318.037,50 TL 

(Üçyüzonsekizbinotuzyedi TürkLirası Ellikuruş) ve ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan 

18.000,00 TL (Onsekizbin TürkLirası)’dir. 

İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat 

alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden 

itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır. 

Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında 

Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen 

tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam 

aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. 

İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave 

olarak 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan 

istekli, İnşaat maliyetine esas bedel ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından 

sonra tebliğ tarihini takip eden 15. günün mesai saati bitimine kadar %6 oranında kat’i teminatı 

ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme 

imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve 

damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme 

imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir. 

İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin 

teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade 

edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin 

teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir. 

3 - İhale, 31/05/2016 SALI günü saat 10:00’da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 encümen salonu Belediye 

Hizmet Binası İlkadım/SAMSUN). 

Teklifler en geç 30/05/2016 PAZARTESİ Saat 17:00’a kadar İlkadım Belediyesi Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bahçelievler 

Mahallesi şehit Mehmet SANSIKÇI Sokak No: 1 İlkadım/ SAMSUN) 

4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır: 

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 
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a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında) 

D) İmza sirkülerini vermesi, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, 

5 - İstekliler, İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası 

Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb. 

bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar 

hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname 

Samsun İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL 

karşılığında temin edilir. 4638/1-1 

—— • —— 

OTOMATİK LANSET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Otomatik Lanset” alımı, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 10.06.2016 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki evrak bölümüne vermiş/ 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 10.06.2016 günü saat 14:30’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 

Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 

10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016 / 29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır. 

 4781/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli 

Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesine ait 325 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve 

birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Menderes Mah. Veysel Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı 

Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 325 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 95.563.625 TL 

f) Geçici Teminatı : 6.689.453,75 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden 

İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Menderes Mah. Veysel 

Karani Cad. No: 7 Esnaf Sarayı Kat: 1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde 

görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4749/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve 

Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG Elektrik Şebekesi ve Enerji 

Nakil Hattı (ENH) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı 

Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza / SAMSUN  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi  

b) Yapılacağı yer : Havza - SAMSUN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile) : 7.108.975 TL 

f) Geçici Teminatı : 497.628,25 TL 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 09/06/2016 - Saat  10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
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işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza / SAMSUN 

adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 

nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4764/2-1 
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TİCARİ ALAN İÇERİSİNDE YER ALAN OTEL BİNASI SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

Adres: Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3/KIRKLARELİ 

Telefon/Faks Numarası : 0 288 214 1045 - 0 288 214 1200 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak 

Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım 

alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası 

şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce satılacaktır. 

2 - Bahse konu satış İhalesi 30/05/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten 

itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın 

muhammen bedeli 12.500.000,00 TL. (Onikimilyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 

375.000,00-TL.’dir. (üçyüzyetmişbeşbintürklirası) 

3 - Satışı yapılacak taşınmaz Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4. fıkrasının r bendi gereğince KDV’den 

muaftır. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c - Şartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname. 

e - İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. 

Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını 

içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için 

Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri 

kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek 

tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam 

ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri 

şarttır. 

f - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler 

Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir. 

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 

İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karşılığında satın alınabilir. 

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 3958/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden: 
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 4639/1-1 
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CASING SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Casing Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/175939 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  I. Kısım: 9.000 m Kapalı ve Filtreli 

    2.000 m 6 5/8" Kapalı Casing (K-55/J-55) 

    7.000 m 6 5/8" Filtreli Casing (K-55/J-55) 

  II. Kısım: 5.000 m 9 5/8" Kapalı Casing (K-55/J-55) 

  III. Kısım: 5.000 m 9 5/8" Kapalı Casing (N-80) 

  IV. Kısım: 6.000 m 13 3/8" Kapalı Casing (K-55/J-55) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü 

Etimesgut Sondaj Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 

I.KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, II.KISIM: 150 

(yüzelli) takvim günü, III.KISIM: 150 (yüzelli) takvim 

günü, IV.KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 08/06/2016 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

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; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4689/1-1 
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DÖKÜM KAYITLI KONVEYÖR OLUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: DÖKÜM KAYITLI KONVEYÖR OLUĞU alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/168914 

Dosya no : 1622047 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Döküm Kayıtlı Konveyör Oluğu: 1.500 Adet 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez 

Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahasıdır. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/06/2016 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06/06/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 4631/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: 

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/169183 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ/ 

KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333  

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2016 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 16.000 (Onaltıbin) ton 

linyit kömürü alımı. 

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit 10-18 mm 4500 - 4800 6.000 

Linyit 10-18 mm 5300 - 5600 10.000 

Toplam   16.000 

 

b) Teslim Yeri(leri) : Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahasında 

araç üzerinde. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 
4500-4800 

Kcal / Kg Tonajı 

5300-5600 

Kcal / Kg Tonajı 

TOPLAM 

Tonaj 

Ağustos 2016 1000 2000 3000 

Eylül 2016 2000 3000 5000 

Ekim 2016 2000 3000 5000 

01-20 Kasım 2016 1000 2000 3000 

TOPLAM 6000 10000 16000 

 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati : 30.05.2016 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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, 

b) 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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. üncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı 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 serbest muhasebeci, 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, 

standart forma uygun belge, 

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde 

kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre 

Kurulu belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde 

belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler  

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere 

isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. 

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  
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İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden yapılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler  

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İş Bitirme Belgesi (KİK.027.0/M) 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. (Ek: 16/07/2011-27996 

R.G./3 md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı 

aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre 

asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim 

belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve 

diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş 

deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanması zorunludur. 

(Değişik: 16/08/2014-29090 R.G./2.md.) Kısmi teklife açık ihalelerde, teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması durumunda, belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısma 

yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu belgenin düzenlendiği 

malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu şartnamenin 7.4.1.2.nci 

maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir. 

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 serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

4.4.2 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu 

sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair 

yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür 

ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler) 

İstekliler; 

- Teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini, 

- Kömür üretim sahasının haricinde, kömür üretim sahasının bağlı olduğu ilçenin sınırları 

içinde olmak kaydıyla sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini, 

- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük 

işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 

Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2016/7)” göre beyan edilen il 

sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde belirteceklerdir. 

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında 

oluşturabilecekleri stok alanlarından (kömür üretim sahasının bağlı olduğu ilçenin sınırları dışında 

bulunan stok alanlarından ve yukarıda ithal kömürler için ifade edilen stok alanlarının dışındaki 

stok alanlarından) yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir. 

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman. 

İdare, istekli veya vekili ve idarece belirlenen uzmanlar ile beraber isteklinin teklif ettiği 

kömüre ait üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim 
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ve/veya stok sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli 

de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye 

yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde 

bildirecektir. 

Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin 

bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri 

halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. 

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının 

fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri 

durumunda veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasında tutulan 

tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Kastamonu adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır.  

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı 

bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14000 ton ise teklif 

miktarı 14000 ton olacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

14- İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

16 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4613/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N34 - C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4684/1-1 

————— 

Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin G26 - A numaralı paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 28.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4685/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun O35 - a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4686/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun O34 - c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4687/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N34 - d3, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4688/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümenimizin 10.03.2016 gün ve 291/598 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 28.04.2016 gün ve 1156/2543 sayılı kararı ile onaylanan imarın 61387 ada   

1 nolu parsele ait hazırlanan 84250 1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 4770/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 4788/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Erzincan 

Adresi 

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

Fatih Mah. 726. Sok. No:2 

ERZİNCAN/Merkez  

Tel-Faks (0446) 226 66 66 - (0446) 226 66 90 

Posta 

Kodu 
24100 E-Mail imidb@erzincan.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nermin EREN   

Adresi 

Mengüceli Mah. 1325. Sok. Toki 

Konutları (144) H-12 Blok. 

Nu:22/10 Erzincan/Merkez 

 

T.C. Kimlik No. 23596765924  

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 (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 

 4789/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/161807 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Niğde 

Adresi 

Aşağıkayabaşı Mah. Süleyman 

Fethi Cad. Dışarı Camii Sokak 

No:20 Niğde 

Tel-Faks 0 388 232 34 21 - 0 388 232 34 27 

Posta Kodu 51200 E-Mail niğde@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Gökçen TEKEŞ - Gökçen Ticaret  

Adresi 
Efendibey Mah. Suat Baykal Cad. Uğur 

Apt. Altı No:35 Niğde 
 

T.C. Kimlik No. 41194886742  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No : 3906  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 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. 

 4662/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 4795/1-1 
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Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından: 

I. GENEL  

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 

Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup, 27 Mayıs 

2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak 

adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir. 

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 

Esasları" uygulanır. 

Yabancı dil sınavı 02 Haziran 2016 tarihinde daha sonra ilan edilecek yerde, giriş sınavı 

08-17 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ 

ANKARA adresinde yapılacaktır.  

II. BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Bütün başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça 

dillerinden herhangi birinden 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 

yılı için İlkbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. Gruptan 

başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2, 3 ve 4. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde 

puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil 

sınavında başarılı (1. Grup 70 puan; 2, 3 ve 4. Gruplar için 80 puan) olmak. 

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.  

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) 

bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak, 

3) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular 

işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi 

Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.) 

4) Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan 

Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak, 

 

Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar 

1. Grup 5 

- Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği 

veya Mimarlık bölümlerinden mezun 

olmak. 

- Mühendis veya Mimar pozisyonunda en 

az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak. 

- Tercihen saha deneyimi sahibi olmak 

- Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında 

tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü 

derece sahibi olmak 

2. Grup 1 

- Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde 

Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel 

Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer 

ilgili bölümlerinden mezun olmak. 

- İletişim ve medya sektöründe en az 3 

yıllık hizmet süresine sahip olmak. 

Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim, 

grafik tasarımı, internet medyası, web 

tasarımı konularında çalışmış olmak. 
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Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar 

3. Grup 6 

- Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye 

Bölümlerinden mezun olmak 

- TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda 

en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak. 

- Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve 

teknik yardım başta olmak üzere inceleme-

araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu 

çalışmaları yürütmüş olmak. 

4. Grup 3 

- Üniversitelerin Sosyoloji veya 

Sosyal Hizmetler Bölümlerinden 

mezun olmak 

- En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak 

ve TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü 

sahaya ilişkin araştırma, inceleme 

çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA 

proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya 

ilişkin akademik yayın yapmış olmak. 

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 27 Mayıs 2016 cuma günü 

mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile 

başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.  

Başvuru için istenen belgeler:  

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak 

doldurulmuş 

Başvuru Formu,  

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık 

tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),  

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça 

yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)  

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke 

vatandaşları için pasaport örneği,  

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke 

vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,  

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı 

beyanı,  

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair 

yazılı beyan, 
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g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet 

belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak 

hizmet belgesi), 

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,  

h) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.  

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için 

ihtiyaç halinde 02 Haziran 2016 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve 

Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak 

kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya 

sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.  

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI  

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, 

Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve 

temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği 

sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.  

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN  

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu 

üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav 

sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan 

üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. 

Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında 

belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı 

belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 

yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.  

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı 

olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep 

hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak 

listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri 

takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.  

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı 

maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 

Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.  

 

BAŞVURU TARİHLERİ 23-27 Mayıs 2016 

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 31 Mayıs 2016 

YABANCI DİL SINAVI 02 Haziran 2016 

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 03 Haziran 2016 

MÜLAKAT SINAVI 08 - 17 Haziran 2016 

 4768/1-1 
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Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından: 

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari 

Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve 

sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak 

olup, 03 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra 

mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. 

Giriş sınavı 20 Haziran 2016 - 24 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK 

Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

 

Grup No Bölüm Aday Sayısı 

1 İnşaat Mühendisliği (2), Mimar (1), 3 

2 

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinin İktisat (2), İşletme (1), Kamu Yönetimi ve Siyaset 

Bilimi (2), Uluslararası İlişkiler (3) ve Maliye (1) Bölümleri 

9 

3 Hukuk 1 

4 Sosyal Hizmetler 2 

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim 

dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve 

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları 

taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

4) Son başvuru tarihi itibariyle 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 Kamu 

Personeli Seçme Sınavından (KPSS): 

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak, 

b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan 

almış olmak. 

 

Sıra No Bölüm Aday Sayısı KPSS Puan Türü 

1 İktisat 2 KPSSP 22 

2 İşletme 1 KPSSP 23 

3 Maliye 1 KPSSP 24 

4 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 2 KPSSP 30 

5 Uluslararası İlişkiler 3 KPSSP 33 
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c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P-21 puan türünden en az 75 puan almış olmak. 

d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-70 puan türünden en az 75 puan almış olmak. 

5) 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar 

dönemlerinde İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az B 

düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER 

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 23 Mayıs 2016 tarihinde 

başlayıp, 03 Haziran 2016 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. 

2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav 

linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak 

doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan 

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA 

adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve 

ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

3) Başvuru için istenen belgeler: 

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak 

doldurulmuş Başvuru Formu(http://sinav.tika.gov.tr) 

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık 

tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi), 

c) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı, 

d) YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 

bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği 

e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,  

f) İki adet vesikalık fotoğraf, 

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, 

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı, 

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ 

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan 

başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son 

sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır. 

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav 

tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan 

edilecektir. 

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus 

cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. 

Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus 

cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır. 
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V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 

2) Sözlü sınav, adaylar; 

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili 

konulardaki bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) 

puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir 

ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN 

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına 

bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların 

adreslerine de tebliğ edilir. 

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve 

adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin 

yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte 

TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. 

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde 

geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer 

alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve 

atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep 

edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VII. BİLGİ ALMA 

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 0 (312) 939 7750 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 77 51 no’lu faks ve/veya 

sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir. 4769/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 

edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye 

dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, 

ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya 

belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde 

otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas 

alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması 

neticesinde her bir pozisyon unvanının 5 (beş) katı kadarı sözlü sınavına alınacaktır. 

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 

(dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer 

adaylar da sınava çağrılacaktır. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 

yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak. 

B - ÖZEL ŞARTLAR; 

KIDEMLİ. NET YAZILIM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı -3 katı) 

Genel Nitelikler: 

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede 

en az 5 yıl tecrübeli olmak, 
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b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak, 

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı 

uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak, 

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak, 

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak, 

f) Frontend kütüphaneleri (örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak, 

g) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak, 

h) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM 

çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak, 

i) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 

tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

j) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

l) İngilizce bilmek. 

Tercih Sebepleri: 

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 

b) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde 

çalışmış olmak, 

c) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak, 

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 

h) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak, 

İş Tanımı: 

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek, 

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek, 

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 

.NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı) 

Genel Nitelikler: 

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede 

en az 3 yıl tecrübeli olmak, 

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak, 

c) Kurumsal ölçekli web tabanlı uygulama geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak, 

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak, 

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak, 

f) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak, 

g) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM 

çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak, 
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h) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 1 

tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

i) İngilizce bilmek. 

Tercih Sebepleri: 

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 

b) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak, 

c) Frontend kütüphaneleri (örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak, 

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

i) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak, 

İş Tanımı: 

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek, 

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek, 

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı) 

Genel Nitelikler: 

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım 

geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak, 

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 

tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı 

uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak, 

d) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak, 

e) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak, 

f) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, 

Refactoring konularında deneyim sahibi olmak, 

g) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında 

tecrübeli olmak, 

h) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

j) İngilizce bilmek. 

Tercih Sebepleri: 

a) .NET CLR programlama dillerini iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım 

geliştirmede tecrübeli olmak, 

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak, 

c) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 
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d) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde 

çalışmış olmak, 

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 

İş Tanımı: 

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek, 

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek, 

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 

JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı - 2 katı) 

Genel Nitelikler: 

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım 

geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak, 

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 1 

tanesinde tecrübe sahibi olmak, 

c) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak, 

d) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak, 

e) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, 

Refactoring konularında deneyim sahibi olmak, 

f) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında 

tecrübeli olmak, 

g) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

i) İngilizce bilmek. 

Tercih Sebepleri: 

a) .NET CLR programlama dillerini bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede tecrübeli 

olmak, 

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında bilgi sahibi olmak, 

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı 

uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak, 

d) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 

e) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde 

çalışmış olmak, 

f) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

g) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

h) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 

İş Tanımı: 

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek, 

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek, 

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak. 
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Pozisyon 

Aylık Brüt Sözleşme 

Ücreti Katsayı Tavanı  

 KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı) 
3 katına kadar 

 KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı) 

 .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı) 
2 katına kadar 

 JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı) 

 

II - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

a) Başvurular, 18/05/2016 - 01/06/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak 

suretiyle elektronik ortamda 01/06/2016 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, 

fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca 

diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna 

eklemeleri zorunludur. 

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" 

doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 

uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 

bildirilir. 

II - İSTENİLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı Başvuru Formu, 

b) Detaylı Öz Geçmiş, 

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının 

ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.), 

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır) 

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler. 

IV - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda 

belirtilen tüm konulardır. 
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V - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI 

VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ 

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun 

olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, 

Sözlüye çağırılacaktır. 

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi 

www.sanayi.gov.tr sitesinde 09/06/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya 

tebligat yapılmayacaktır. 

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, 

ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar 

sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen 

diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 

VI - SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Sözlü, 16/06/2016 tarihinden itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

(Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No: 154/A   06510 Çankaya /ANKARA) da yapılacaktır. 

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar 

başarılı sayılacaktır. 

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 23/06/2016 tarihinde 

www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 4 (dört)'dür. 

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız 

internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü 

içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 

10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 

mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

VIII - ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278 

Web : www.sanayi.gov.tr 4693/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 

alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 

özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 

belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, 

kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 

özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 

belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, 

doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve 

yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 

numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil 

sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Genel Şartlar; 

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 

yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları 

kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur. 

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete 

ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 

gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatı Doçent 1 2  

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatı 

Yrd. 

Doçent 
1 3  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji Profesör 1 1  

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik / Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği 
Doçent 1 1  

 4713/1-1 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.15.126 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2016-3894 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Kocaöz Kasabası’nda yer alan tescilli Pan Höyük sit 

sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.06.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum 

görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü) 24.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254636 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Bolvadin Kadastro Birimi) 20.01.2016 tarih, 16561765-

170.03.01/E.146642 sayılı yazısı, 08.02.2016 tarih, 1409 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Kocaöz Kasabası’nda yer alan ve Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.10.2008 tarih, 3127 sayılı Kararı ile tescilli Pan Höyük 

I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitinin güncellenen tescil fişi, güncel sınırlara ilişkin hazırlanan 

koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin 

yasaklanmasına, sit sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin 

arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 11.05.25 

Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.03.2016-3961 ESKİŞEHİR 

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü’nde yer alan ve Bursa Kültür Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 12.06.1998 tarih, 6484 sayılı Kararı ile I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescilli Nekropol Alanı ve aynı kurulun 29.01.1999 tarih, 6936 sayılı Kararı ile tescilli Öğlenarası 

Mevkii II. (İki) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının Öğlenarası Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla 

I.(Bir) ve II.(İki) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesine ilişkin 28.08.2015 tarih, 3487 

sayılı Kararımız ile onaylanan kadastral paftanın sehven hatalı iletildiğinin bildirildiği Bilecik 

Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 22.02.2016 tarih, 47577019 (Söğüt)-190.99/E.417279 sayılı 

yazısı ve eki pafta, 04.03.2016 tarih, 2433 sayılı dosya inceleme raporu okundu, kadastral paftası 

ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü’nde yer alan tescilli Öğlenarası Mevkii Arkeolojik 

Alanı I.(Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Sitine ilişkin 28.08.2015 tarih, 3487 sayılı Kararımızla 

onaylanan kadastral paftanın sehven gönderildiğinin bildirilmesi sebebiyle iptaline, Bilecik 

Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 22.02.2016 tarih, 47577019 (Söğüt)-190.99/E.417279 sayılı 

yazısı ekinde iletilen kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna, alanda 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.05.241 

Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.03.2016-3957 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Türkmen Köyü’nde tespit edilen Altar Mevkii 

Nekropolü’nün I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili konusuna ilişkin Afyonkarahisar 

Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.08.2015 tarih, 16586271-165/3121 sayılı yazısı, 

ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 04.03.2016 tarih, 2431 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Türkmen Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Altar 

Mevkii Nekropolü” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil 

fişi ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, tescillenen alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan 

izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.15.125 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2016-3895 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Kocaöz Kasabası’nda yer alan tescilli Kazlar Höyüğü 

sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum 

görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü) 24.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254634 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Bolvadin Kadastro Birimi) 20.01.2016 tarih, 16561765-

170.03.01/E.146627 sayılı yazısı, 08.02.2016 tarih, 1408 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, Kocaöz Kasabası’nda yer alan ve Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.10.2008 tarih, 3127 sayılı Kararı ile tescilli Kazlar 

Höyüğü I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitinin güncellenen tescil fişi, güncel sınırlara ilişkin 

hazırlanan koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alan içerisinde 

tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, alanda yapılaşmaya ve tarımsal faaliyetlere karşı gerekli 

güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.05.221 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2016-3897 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Adayazı Köyü’nde yer alan tescilli Mezarlık ve 

Nekropol sit sınırlarının sayısallaştırılması ve sit isminin “Adayazı Mezarlık ve Nekropolü” 

olarak güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 14.04.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum 

görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü) 13.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254354 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Emirdağ Kadastro Birimi) 11.01.2016 tarih, 61684567-

170.03.01/E.67928 sayılı yazısı, 08.02.2016 tarih, 1404 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftası, tescil fişi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Adayazı Köyü’nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.11.2006 tarih, 1597 sayılı Kararı ile III.(Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

11.11.2008 tarih, 3211 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli paftada belirlenen sit sınırlarının kadastral 

paftaya aktarıldığı şekliyle uygun bulunan Mezarlık ve Nekropol’e ilişkin “Adayazı Mezarlık ve 

Nekropolü” adıyla hazırlanan güncel tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 

658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin 

Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşullarının uygun olduğuna, alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurunun Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili idarece kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin 

rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.13.460 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2016-3884 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Kasabası, Hasan Basri Mahallesi, Kirazlı 

Mevkii’nde meydana gelen kaçak kazı sonucu Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce tespit edilen 

ve tescil çalışmaları başlatılan alandaki öneri Kirazlı Mevkii Arkeolojik Kaya Mekanları’nın I. 

(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili konusuna ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 10.11.2015 tarih ve 16586271-165/4159 sayılı yazısı ve yazı eki Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının 05.11.2015 tarihli raporu, Seydiler Belediye Başkanlığının 14.01.2016 

tarih, 90738159/25 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 12.01.2016 

tarih, 84082599-170.03.01/E.82174 sayılı yazısı, 11.02.2016 tarih, 1534 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, fotoğrafları ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Kasabası, Hasan Basri Mahallesi, Kirazlı 

Mevkii’nde tespit edilen alanın “Kirazlı Mevkii Arkeolojik Kaya Mekanları” adıyla I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve 

sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na 

ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, alanda 

mevcut kaçak kazılar hakkında İscehisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2015/293 

numaralı soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.05.246 

Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.03.2016-3958 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Aşağıpiribeyli Köyü, Yeni Mahalle ve Büyük Tuğluk 

Köyü sınırları içerisinde tespit edilen öneri Yılanlı Höyük I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik 

Sit inin tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 06.10.2015 tarih, 16586271-

165/3739 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 04.03.2016 tarih, 2430 sayılı 

dosya inceleme raporu ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları okundu, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftası, tescil fişi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Aşağıpiribeyli Köyü, Yeni Mahalle ve Büyük Tuğluk 

Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması 

gerekli kültür varlıklarından olan alanın Yılanlı Höyük adıyla I. (Bir) ve III.(Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 

658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin 

Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşullarının uygun olduğuna, 28.08.2015 tarih, 3526 sayılı Kararımız doğrultusunda 

kaçak kazı çukurlarının ilgili mahkemenin uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına, yürütülen soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.01.304 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2016-3899 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Hamidiye Köyü’nde tespit edilen Arapdede 

Nekropolü sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 

istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.10.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili 

kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Bolvadin 

Kadastro Birimi) 20.12.2015 tarih, 16561765-170.03.01/E.1850447 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 28.12.2015 tarih, 20913469-101.29.02-

E.68435 sayılı yazısı, 08.02.2016 tarih, 1406 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Hamidiye Köyü’nde tespit edilen Arapdede 

Nekropolü’nün II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescile ilişkin hazırlanan tescil fişi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.13/7 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2016-146 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2016-3332 SAMSUN 

Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Dağköyü, Pir Mahallesi, 580 parsel sınırları içerisinde 

Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür kalıntısının III. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine yönelik Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

25.01.2016 gün ve 238 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7.Bölge 

Müdürlüğünün 05.02.2016 tarih ve 27023 sayılı, 19 Mayıs Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünün 08.02.2016 gün ve 231 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 09.02.2016 tarih ve 918 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 gün ve 1162 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 

27.02.2016 tarih ve 131616 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 28.03.2015 tarih ve 143 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Dağköyü, Pir Mahallesi, 580 parsel sınırları içerisinde 

Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür kalıntısının ekli 1/1000 ölçekli 

kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 

sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi 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 

 57.03/31 

Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3380 GERZE 

Sinop İli, Durağan İlçesi Akçaalan Köyü, Alan Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca 190 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, parsellerde tespit edilen 

Nekropol Alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.10.2015 gün ve 3095 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin 

iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 05.02.2016 tarih ve 27024 sayılı, Sinop Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 299 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge 

Müdürlüğünün 27.02.2016 tarih ve 131616 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğünün 11.03.2016 gün ve 2578 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.03.2016 tarih ve 136 sayılı dosya inceleme değerlendirme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Durağan İlçesi Akçaalan Köyü, Alan Mevkii sınırları içerisinde Sinop Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca 190 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, parsellerde tespit edilen 

Nekropol Alanının ekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı 

yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi 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 

 57.00/593 

Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2016-143 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.02.2016-3214 SAMSUN 

Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi, 151 ada (eski 462), 196 parsel (eski 92) parsel, III. 

Derece arkeolojik sit alanı içerisinde ve kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 2710 sayılı kararı ile 

tek yapı ölçeğinde anıt eser olarak tescil edilen özel mülkiyete ait taşınmazın devamında, güneyde 

462 ada ve 91, 18, 19, 20 parseller ile kuzeyde 463 ada, 1 (eski 179) ve 2 (eski 180) parsellerin 

III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 22.05.2015 gün ve 1569 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 06.07.2015 tarih ve 2710 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.02.2016 tarih 78 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi, 151 ada (eski 462), 196 parsel (eski 92 parsel), III. 

Derece arkeolojik sit alanı içerisinde ve kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 2710 sayılı kararı ile 

tek yapı ölçeğinde anıt eser olarak tescil edilen özel mülkiyete ait taşınmazın devamında, güneyde 

462 ada ve 91, 18, 19, 20 parseller ile kuzeyde 463 ada, 1(eski 179) ve 2 (eski 180) parsellerin III. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece 

arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,   

III. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararının III. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.05/110 

Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3375 GERZE 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Çağlayan Köyü sınırları içinde, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.10.1990 tarih ve 831 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen Mercimek Tepe Höyüğü sit sınırının sayısallaştırılmasına ilişkin Sinop 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 2350 sayılı yazısı, konuya ilişkin 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.10.1990 tarih ve 831 sayılı kararı, 

kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 213616 

sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 10.11.2015 tarih ve 733498 sayılı Sinop Valiliği İl 

Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16.11.2015 gün ve 12312 sayılı, Sinop Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.11.2015 tarih ve 3703 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 tarih ve sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Çağlayan Köyü sınırları içinde, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.10.1990 tarih ve 831 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı sınırı sayısallaştırma çalışması kapsamında yeniden belirlenmiş olup, Trabzon Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.10.1990 tarih ve 831 sayılı kararı ile belirlenen 

Mercimektepe Höyüğü sit sınırının iptaline, kararımız ekinde yer alan 1/2000 ölçekli kadastral 

haritada sınırları çizilen ve koordinat değerleri verilen 138 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin 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 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/694 

Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3368 GERZE 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 100 ada, 4, 5 nolu parsel sınırları içerisinde Sinop 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen su kanalının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.12.2015 gün ve 

3761 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 

23.02.2016 gün ve 723 sayılı, Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2016 gün 

ve 891 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

28.03.2015 tarih ve 139 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 100 ada, 4, 5 nolu parsel sınırları içerisinde Sinop 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen su kanalının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit 

sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında 

III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. 

derece arkeolojik sit alanı şerhi 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. 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 

 
 4658/1-1 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 

 



18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 
 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2016 – Sayı : 29716

Sayfa

1

10

11

13

14

15

15

16

21

26

65

125

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8834 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar

2016/8835 Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Karaman Polis Meslek

Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet

Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar 

2016/8836 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma

ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere

Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki

Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2016 Yılı

Programında Belirlenen 2016 Yılı Ülke Limitleri Listesinin

Onaylanması Hakkında Karar 

2016/8842 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

YÖNETMELİK

— Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/12)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/20)

–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2016/18)

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


