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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ADAYLARIN VE SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAV BİNALARINA GİRİŞ

KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adayların

ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci madde-

sinin birinci fıkrasına “beşinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve altıncı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ç), (d),

(e), (f) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Görevlendirme belgesi: Sınavlarda sınav görevlilerinin kimlik bilgileri, sınav bil-

gilerini ve görevli oldukları sınav yerlerini gösteren, görevli işlemleri sisteminden (GİS) alınan

sınav yeri görev belgesini,

d) Güvenlik görevlileri: ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan Protokol ile ça-

lışma usul ve esasları belirlenen genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere

özel güvenlik görevlilerini ve kamu kurum ve kuruluşları güvenlik görevlilerini,

e) İl/İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu: İlgili il Sınav Merkezinde ÖSYM tarafından be-

lirlenen rektörün başkanlığında, sınav koordinatörü ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il

emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma

komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu; ilgili ilçe sınav

merkezinde kaymakamın başkanlığında, sınav koordinatörü ve ilçe millî eğitim müdürü, ihtiyaç

hâlinde ilçe emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla

ilçe jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu,

f) Kimlik belgesi: Üzerinde adayın güncel fotoğrafı bulunan T.C. Kimlik Kartı, Nüfus

Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ile bu belgelerin dışında sınavın ve sınav

yapılacak merkezin özelliğine göre gerektiğinde ÖSYM tarafından geçerli kimlik belgesi olarak

kabul edilebilecek belgeleri,”

“l) Sınava giriş belgesi: Sınavlarda, adayın T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular

için verilen kimlik numarası ve şifresini kullanarak aday işlemleri sisteminden (AİS) edindiği,

üzerinde fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınav bilgileri, sınava giriş yeri bilgileri olan giriş belgesini,”

“o) Biyometrik doğrulama: Aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere

geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “saklama

merkezlerinde” ibaresi “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “bir

ve ikinci” ibaresi “birinci” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; Kimlik Belgesi ve ÖSYM sisteminden ala-

cakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C.

kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportlar kabul edil-

mez. Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilir.”
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“(6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek

isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. Sınav

görevlilerinin kimlik doğrulaması biyometrik yöntemlerle de yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “saklama

merkezlerinde” ibaresi “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde ve “kolluk” ibaresi “gü-

venlik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “cep telefonu” iba-

resinden sonra gelmek üzere “, kablolu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkrasında yer

alan “kolluk” ibareleri “güvenlik” şeklinde ve beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Yanlışlıkla içeri girmiş olanlar, üst ve eşya araması yapılarak sınav binasına girişler sonlan-

dırılmadan önce güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınav görevlileri, Kimlik ve Görevlendirme Belgelerini sınav günü yanlarında bu-

lundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav görevli kartını da sınav süresince gö-

rünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f),

(g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla ara-

nılarak ve sınav görevlilerince Kimlik Belgesi ve Sınava Giriş Belgesi kontrol edilerek alınır.

ç) Adaylar, sınava girebilmek için Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında

bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı Kimlik Bel-

gesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmaz ve sınava giremezler. Her

ne sebeple olursa olsun sınava alınmış olsa bile Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesi yanında

olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ve

Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların,

yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtar-

lık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik,

yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar,

her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük,

dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına

girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra

bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile ka-

nıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.”

“f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fo-

toğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini
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sağlayacak biçimde açık olacaktır. Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve Salon tutanağındaki

fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku oluşması halinde kimliği kuşkulu aday işlemi ya-

pılır.

g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğ-

rafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile bina-

daki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon tutanağına işlenir,

aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak

tutulur ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim

edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise

Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çı-

kartılmaz.

ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan

adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları

için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle

bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu

durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda belirtilen sürede

Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava

alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tara-

fından değiştirilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların Kimlik ve Sınava

Giriş Belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice

bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sı-

nav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna

alınmaz.

(2) Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya tam

teslim etmeyen adaylar, salon başkanı ve bina sınav sorumlusu tarafından tutanak düzenlenerek

sınav salonundan çıkarılır ve sınavdan çıkma yasağı süresince bina sınav sorumlusu odasında

bekletilir. Gerekli görülmesi halinde güvenlik görevlisinin nezaret etmesi sağlanır. Bu kişiler

hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

“(6) Sınav görevlilerinin, sınav binalarına giriş kurallarına aykırı davranışları nedeniyle

aykırılığın niteliğine göre süreli veya süresiz görev tercihi yapmaları kısıtlanır ve görev puanı

kesintisi yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini ÖSYM Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/9/2012 28423
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci  maddesinin

sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca herhangi bir sebeple kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olan ve ÖSYM tarafın-

dan tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleşti-

rilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan ders-

lerin %85’inden muaf olanlar Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda istedikleri takdirde

ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin  19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Tüm sınavların sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç beş iş günü içeri-

sinde ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2012 28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/2/2013 28563

2- 11/4/2013 28615

3- 24/6/2014 29040

4- 24/7/2014 29070

5- 6/4/2015 29318

6- 21/1/2016 29600

7- 18/9/2017 30184

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2018 – Sayı : 30395



Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ KUDÜS ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam Dünyası ve Ortadoğu tarihinin en önemli meselelerinden olan Kudüs sorununu

sürekli gündemde tutmak,
b) Kudüs tarihi, sosyal yapısı ve siyasi durumu hakkında ilmi ve kültürel çalışmalar

yapmak,
c) Dünya kamuoyu ve İslam âlemini Kudüs sorunu hususunda güncel bilgilerle sürekli

olarak aydınlatmak ve farkındalık sağlamak,
ç) Kudüs üzerine çalışan ilmi kurumlarla merkezin hedefleri doğrultusunda işbirliği

yapmak,
d) Kudüs sorunu ile alakalı bilimsel doğruları ortaya çıkarmaya ve yayımlamaya yönelik

çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kudüs hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel, sempozyum,

konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
b) Kudüs sorunuyla alakalı rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlamak,
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c) Kudüs çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak, projeler geliştirmek ve yürütmek,

ç) Kudüs şehriyle alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik ederek destek
sağlamak,

d) Kudüs çalışmaları ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğ-
rencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı ve veri tabanı oluş-
turmak,

e) Üniversite ile Filistin ve diğer Arap ülkelerinin üniversiteleri arasında eğitim ve araş-
tırma alanlarında işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdü-
rün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardım-
cılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yar-
dımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversiteden altı öğretim üyesi veya öğ-

retim görevlisiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından
iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
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c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar al-
mak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına
görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlen-
dirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör

bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KIYMETLİ MADEN VE TAŞ ANALİZİNDE YETKİ VERİLECEK AYAR 

EVLERİNİN STANDARTLARI, SEÇİMİ VE DENETİM 

ESASLARININ BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıymetli maden ve taş analizinde yetki verilecek

özel ayar evlerine ilişkin standartları ve denetim esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kıymetli maden ve taşlara ayar raporu düzenleyecek özel

ayar evlerinin yetkilendirilmesi, kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve yapacakları iş-

lemlere dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası

Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci

ve 8 inci maddeleri ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümlerine dayanır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Ayar evi: Genel Müdürlük tarafından işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli maden ve

taşları analiz etmeye, nitelikleri ile ayarını belirlemeye ve ayar raporu düzenlemeye yetkilen-

dirilmiş gerçek ya da tüzel kişiyi,

b) Ayar evi yetki belgesi: Bu maddede tanımlanan işlemlerin yapılabilmesi için Genel

Müdürlükçe verilen yetkiyi gösteren belgeyi,

c) Ayar raporu: Yetki verilmiş ayar evleri tarafından işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli

maden ve taşların analiz sonucuna göre düzenlenen ve kıymetli maden ya da taşın ayarını gös-

teren raporu,

ç) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

d) Heyet: Genel Müdürlük tarafından ayar evlerinin incelenmesi için görevlendirilecek

heyeti, 

e) İşlenmiş kıymetli maden: Gerek bir işçilik uygulanarak, ziynet veya süs eşyası haline

dönüştürülmüş, gerek içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satım yapılan altın,

gümüş, paladyum ve platini,

f) İşlenmemiş kıymetli maden: İşlenmemiş barlar veya külçeler halindeki altın, platin

ve paladyum ile külçe, bar veya granül halindeki gümüşü,

g) Kıymetli taşlar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımı

yapılan kıymetli taşları, (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci)
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ğ) Kıymetli taş eksperi: Üniversitelerin gemoloji bölümlerinden mezun ya da Uluslar-
arası Elmas Konseyi (IDC) standartlarında kıymetli taş uzmanlık eğitimi almış kişiyi,

h) Laborant: Kimya meslek liseleri, laborant meslek liseleri veya laborantlık mesleği
için gerekli olan eğitimi veren diğer iki yıllık yüksekokul mezunu kişiyi, 

ı) Teknik personel: Kıymetli maden ayar evlerinde laborant, kıymetli taş ayar evlerinde
taş eksperini, 

i) Teknik sorumlu: Malzeme mühendisi, metalürji mühendisi, kimya mühendisi, mü-
cevherat mühendisi, kimyager veya kıymetli taş eksperi unvanına sahip kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Konusu

Faaliyet konusu
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ayar evlerinin faaliyet

konusu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kıymetli madenler ve taşlar ile bunlardan ma-
mul eşyaların içerdiği kıymetli maden ve taşların analizini yaparak ayarını belirlemek ve ya-
pılan analiz sonuçlarını içeren ayar raporunu düzenlemektir. 

Ayar evi yetki belgesi 
MADDE 6 – (1) Ayar evi faaliyetinde bulunulabilmesi için Genel Müdürlükten ayar

evi yetki belgesi alınması şarttır.
(2) Ayar evi yetki belgesi başvurusu, talep yazı ile birlikte ilgili ticaret sicili müdürlüğü

tarafından düzenlenen ticaret sicili tasdiknamesi, meslek odası kaydı, vergi kaydı, teknik per-
sonele ait SGK kaydı ve mezuniyet bilgileri ile temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin adli
sicil kaydına ilişkin yazılı beyanların sunulması suretiyle Genel Müdürlüğe yapılır. 

(3) Başvuru belgeleri üzerinden ön inceleme yapılır. Ayar evinin yeterlik kriterlerini ta-
şıyıp taşımadığı hususları görevlendirilen heyet tarafından yerinde incelenir. Kıymetli maden
analizi gerçekleştirmek üzere ayar evi yetki belgesi alma talebinde bulunan ayar evlerinin Genel
Müdürlük tarafından ayarı bilinen kıymetli maden numuneleri kullandırılarak yaptırılan ana-
lizde başarılı olup olmadığı değerlendirilir. 

(4) Heyet, değerlendirmesini tamamladıktan sonra raporunu Genel Müdürlük Maka-
mına sunar. Genel Müdürlük Makamının onayını takiben ayar evi yetki belgesi düzenlenir.

(5) Yapılan incelemede yeterlik kıstaslarını karşılayamayan veya yaptığı örnek analizde
başarısız olanların talepleri reddedilir. Ayar evi yetki belgesi talebi ret edilenler 3 ay geçmedikçe
yeniden müracaatta bulunamazlar.

(6) Ayar evleri kıymetli maden ve taşlar için birlikte ya da ayrı ayrı yetkilendirilebilir.
(7) Yetki verilen ayar evi Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca, Genel Mü-

dürlüğün internet sitesinde; yetki verilen ayar evi listesi, yetki durumuna göre yayımlanır. 
Ayar evi yetki belgesinin geçerlilik süresi ve vize işlemleri
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından verilen ayar evi yetki belgesi iki yıl süre

ile geçerlidir. Bu süre sonunda talep edilmesi ve yeterlik kıstaslarını taşıdığı tespit edilmesi
kaydıyla ayar evi yetki belgesi vize edilir.

(2) Ayar evi yetki belgesi bulunmayanlar, vize edilmeyen veya iptal edilenler ayar evi
faaliyetinde bulunamazlar.
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(3) Şube açma, ayar evi devri ve unvan değişikliği talepleri izne tabidir. Şube açma,
ayar evi devri ve unvan değişikliğine ilişkin talepler, ayar evi yetki belgesi başvurusu gibi de-
ğerlendirilerek Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

(4) Ayar evindeki teknik personel değişikliği ve tesis yeri değişikliği gibi hususlar 15
iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ayar Evi Yeterlik Kıstasları

Ayar evi yeterlik kıstasları

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlükçe yetki verilecek ayar evleri; tesis yeri ve alanı, tesis
bölümleri, laboratuvar ve teknik personel ile güvenlik gibi fiziki ve teknik yeterlik kıstaslarını
sağlar.

Fiziki yeterlik

MADDE 9 – (1) Tesis yeri ve alanı, aynı zemin üzerinde bölümlendirilebilecek ve tesis
bölümlerine yetecek büyüklükte kapalı alana sahip olmalıdır. 

(2) Tesis bölümleri, bu maddede belirtilen asgari donanımı barındıracak yeterli alana
sahip bir laboratuvar, müşteri ilişkilerinin yürütüleceği, telefon, faks ve bilgisayar gibi iletişim
araçlarının yer aldığı, mal giriş ve çıkışının bilgisayar ortamında yapıldığı ve izlendiği irtibat
ofisi ile kıymetli maden ve taşların muhafaza edildiği, yanmaz kasanın bulunduğu bölümden
oluşur.

(3) Ayar evi; gerekli her türlü fiziki ve kaydi güvenlik önlemlerini alır. Bu güvenlik ön-
lemleri; personel, kamera kayıt sistemi, müşterek muhafaza gibi zorunlu güvenlik unsurları ile
desteklenmelidir.

Teknik yeterlik

MADDE 10 – (1) Kıymetli maden ayar evi laboratuvarı aşağıda belirtilen asgari dona-
nımı sağlamalıdır:

a) Çeker ocak,
b) Kupelasyon fırını,
c) Mücevheratçı haddesi,
ç) Hassas terazi (minimum 4 haneli 1/10.000),
d) Sabit sütunlu matkap,
e) Kaynatma sistemi (Platin - cam esaslı),
f) Magnezyum oksit potalar,
g) Bomometre (Asit yoğunluk ölçer),
ğ) Kuyumcu avadanlığı (çekiç, örs, maşa, temizleme fırçası vb.).
(2) Kıymetli taş ayar evi laboratuvarı aşağıda belirtilen asgari donanımı sağlamalıdır:
a) Gemoloji mikroskopu,
b) Masa aydınlatması (6500 oK gün ışığı),
c) Hassas terazi (minimum 4 haneli 1/10.000),
ç) Optik kusurları düzeltilmiş triplet mercekli lup,
d) Hassas kumpas,
e) FT-IR spektrometri (drift ve yüzey yansıtmalı),
f) Kesim tespit cihazı,
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g) Otomatik taş sayma makinesi,
ğ) Renk, floresan, berraklık taş referans serileri,
h) Refraktometre,
ı) Yoğunluk ölçme sistemi,
i) Dikroskop,
j) Poloriskop,
k) Isıl elektronik test cihazı.
(3) Ayar evleri bir teknik sorumlu ve yeteri sayıda teknik personel bulundurmak zorun-

dadır. Kıymetli maden ayar evi laboratuvarı, bir teknik sorumlu ile laborantdan oluşur. Kıymetli
taş laboratuvarında taş analizinin yapılabilmesi için en az iki eksperin bulunması zorunludur.
Ayrıca her ayar evinde en az lise mezunu bir idari personel bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Yöntemi ve Ayar Standardı

Uygulama yöntemi 

MADDE 11 – (1) Altın ayar tespitinde TS EN ISO 11426 standardına göre kupelasyon
yöntemi, gümüş ayar tespitinde TS ISO 13756 standardına göre volumetrik titrasyon yöntemi,
platin ayar tespitinde TS EN ISO 11210 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi ve
paladyum ayar tespitinde TS EN ISO 11490 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi
kullanılır. BS EN ISO 3497:2001 standardına göre X-Ray spektrometrik metot yöntemi sadece
sınırlı sayıda ya da özel olarak üretilen kıymetli madenden mamul ziynet eşyalarının analizinde
kullanılabilir.

(2) Kıymetli maden ve bunlardan mamul eşyalardan; tarafların şahitliğinde örnekleme
sistemi ile eşyanın cins ve niteliğine göre en az iki numune alınır ve ikinci numune; şahit nu-
mune olarak mühürlü torba içinde muhafaza edilir. Benzer özelliklerine göre gruplandırılabilen
kıymetli taşlar için TS ISO 2859-1 veya TS ISO 2859-10 standardına göre numune alınır.

(3) Alınan numuneler bu Tebliğde belirtilen yöntemlerle analiz edilir.
(4) Kıymetli maden ve taşların analizi sonucu ayar raporu düzenlenir. 
(5) Ayar raporunda kıymetli madenin cinsi ve ayarı, kıymetli taşlar için ise taşın türü,

boy ve elek aralığı (karat veya ağırlık, yaklaşık adet, berraklık, renk ve/veya renk doygunluğu,
kesim niteliği), doğal/sentetik ve iyileştirme işlemi olup olmadığı, varsa notlar/yorumlar bulunur.

(6) Ayar evleri tarafından alınan numunelerin yapılan analizleri neticesinde, numune-
lerin ayarlarına ilişkin rapora itiraz edilmesi halinde, söz konusu numuneler bir başka ayar
evinde analize tabi tutulur. Burada yapılan analiz sonucunda da numunenin ayarına ilişkin itiraz
veya ihtilaf olması halinde ise nihai analiz ve ayar belirleme işlemi Genel Müdürlükçe yapılır
veya yaptırılır. Genel Müdürlükçe tespit edilen ayar nihai olup bu rapora itiraz edilemez.

(7) Numune alındıktan sonra ilgilisine teslim edilmemiş, muhafaza altına alınmış kıy-
metli maden ya da taş ile bunlardan mamul eşya, ayar raporu, varsa korne talep sahibine veri-
lir.

(8) Kıymetli maden, taş veya bunlardan mamul eşyaların ayar evine gelişi, numune
alınması, ilgilisine geri verilmesi süreçlerinin tamamının; müşterek muhafaza ile gerçekleşti-
rilmesi ve söz konusu eşyaların sigorta ettirilmesi esastır. Aksi durumda doğacak sorumluluk
ilgili ayar evine aittir.
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Kıymetli maden ayar standartları ve tolerans
MADDE 12 – (1) Kıymetli madenler, kıymetli maden alaşımları ve bunlardan imal

edilen ziynet eşyalarının ayar analizinde, dikkate alınacak kıymetli maden saflık değeri; milyem
cinsinden hesaplanır. Değerler binde olarak gösterilir ve eksi toleransa izin verilmez. 

(2) Altın alaşımları için saflık standardı ve kısa gösterimi aşağıdaki gibidir. Burada ayar
ve karşılık gelen milyem değerleri esas olup, ara değerler için; ayara veya milyeme karşılık
gelen değer hesaplanarak bulunur. Ayara karşılık gelen milyem değeri; tam sayı olmadığı du-
rumda virgülden sonraki değer üst tam sayıya yuvarlanarak kullanılır. 

Saflık Standardı (‰ en az) Kısa Gösterilişi; Ayar (Karat)
333 A (K) 8
375 A (K) 9
416 A (K) 10
583 A (K) 14
750 A (K) 18
875 A (K) 21
916 A (K) 22

(3) Altın ziynet eşyasının kaynak madeni ihtiva etmesi durumunda en çok ±2 milyemlik
(2/1000) bir toleransa izin verilir. 24 ayar dışındakiler için eksi toleransa müsaade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kıymetli Maden ve Taş Ayar Raporu İzleme Sistemi

Sistemin kurulması
MADDE 13 – (1) İlgili birimler ve özel ayar evleri arasında bilgi girişini ve takibini

sağlayacak şekilde Genel Müdürlük tarafından Kıymetli Maden ve Taş Ayar Raporu İzleme
Sistemi kurulur.

(2) Genel Müdürlük, özel ayar evlerine yeterli miktarda kullanıcı için sisteme erişim
yetkisi verir.

(3) Sistemin kullanımı ve işletimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirle-
nir.

Kod numarası verilmesi
MADDE 14 – (1) Özel ayar evlerine; düzenleyecekleri ayar raporlarında kullanmak

üzere, her özel ayar evi için farklı olmak kaydıyla bir kod numarası ile sisteme girebilmeleri
için kullanıcı adı ve şifresi verilir.

(2) Özel ayar evleri düzenlenen her bir ayar raporunu sisteme kaydeder.
(3) Sisteme kaydedilen ayar raporlarından özel ayar evleri sorumludur.
Ayar raporunun sistem üzerinden doğrulanması
MADDE 15 – (1) İlgili birimler, özel ayar evleri tarafından düzenlenen ayar raporlarını

raporda belirtilen ayar evi kodu ve ayar raporu numarasını kullanarak sistem üzerinden kontrol
edebilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Ayar Evlerinin Denetimi ve Yaptırım Usulleri

Denetim
MADDE 16 – (1) Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarını taşımaya devam edip etmediği

hususu; Genel Müdürlükçe her zaman denetlenebilir. Bu denetimlerde Darphane laboratuva-
rında analiz edilen ve raporlanan en az bir örnek, test ettirilerek karşılaştırılır. Denetimlerde
Darphane laboratuvarı ölçüleri ve standartları esas alınır.
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(2) Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarına ilişkin bu denetimler her vize döneminde en az

bir kez yapılır. 

(3) Denetim sonuçları bir denetim raporunda belirtilir.

(4) Ayar evlerinin çalışmaları ve ayar raporları, talep edilmesi veya ihtiyaç duyulması

halinde Genel Müdürlük tarafından denetlenir.

Yetki belgesinin iptal edilmesi 

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen

ayar evi uyarılır ve söz konusu eksikliği gidermesi için ayar evine 30 iş günü süre tanınır. Bu

süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da aynı vize dönemi içerisinde dört kez

bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklere uymadığı saptanan ayar evlerinin faaliyet izni başka bir

uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir. 

(2) Gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen ayar evlerinin yetki belgesi iptal edilir

ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Ayar evi yetki belgesi iptal edilen ayar evleri Genel Müdürlük internet sitesinde ya-

yımlanır ve ilgili birimlere bildirilir.

Bilgi ve belge isteme

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük; bu Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel

durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve ayar evlerinden gerekli gördüğü her türlü bilgi ve bel-

geyi istemeye ve örneğini almaya yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıy-

metli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim

Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Standartlara uygunluk

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip en geç bir yıl

içinde daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri, yeni standartlara kendilerini uyumlu

hale getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan ayar evlerinin

yetki belgeleri süre sonunda geçersiz hale gelir.

Sistem kurulumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kıymetli Maden ve Taş Ayar Raporu İzleme Sistemi, ilgili

birimler ve özel ayar evleri arasında bilgi girişini ve takibini sağlayacak şekilde bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulur.

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA

HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(II-23.1.b)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-
ları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş,
aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül
ettirilen üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az
%90’ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şe-
kilde nakdi banka kredilerinin ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan borç-
larının ödenmesine yönelik olarak kullanılması kaydıyla, ilişkili taraflara olmayan mal varlığı
devri işlemleri.”

“(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin uygulanmasında elde edilecek fonun
nakdi banka kredilerinin ve/veya borçlanma araçlarından kaynaklanan borçların tamamının
ödenmesinde kullanılması durumunda ayrıca oran aranmaz.”

“(3) Ayrılma hakkının doğmadığı hallerde; diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel ku-
rul yapılma zorunluluğu bulunduğu haller hariç olmak üzere, yönetim kurulu kararı alınması
yeterli olup, ayrıca genel kurul toplantısı yapılması gerekmez. Diğer ilgili düzenlemeler uya-
rınca genel kurul yapılma zorunluluğu olan hallerde ise toplantı gündemine ayrılma hakkı doğ-
madığına ilişkin yönetim kurulu beyanı eklenir. Ayrıca her durumda, bu madde kapsamında
değerlendirilen işlemlere ilişkin olarak gerekçeli yönetim kurulu kararı, ilgili bilgi ve belgelerle
birlikte ve ek olarak bu maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında mal varlığı devri iş-
leminin gerekçesi ve elde edilecek fon ile nakdi banka kredilerinin ve/veya borçlanma araçla-
rından kaynaklanan borçların bir ay içinde kapatılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı, ödeme
tutarları ve ödemelerin gerçekleştiğine dair bilgiler Kurulun özel durumlara ilişkin düzenle-
meleri uyarınca kamuya açıklanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/ 14] Karar Tarihi: 12/4/2018
Kararın Konusu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve
28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci madde-
sine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu
belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) için uygula-
nacak ücretlerin, 14/12/2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle yeni
bir belirleme yapılıncaya kadar aynen uygulanmasına karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/166 

Karar No : 2017/348 

Mahkememizin 13/06/2017 tarih, 2012/166 Esas ve 2017/348 Karar sayılı kararı ile sanık 

ROOHOLLAH KHORAMI hakkında Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri ile Almak 

Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına dair verilen karar,  

Omıd ve Maryam oğlu, 1985 Jahrom doğumlu, ROOHOLLAH KHORAMI’a Türkiye'de 

bulunan mevcut adreslerinde de tebligat imkanı bulunamamıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 2096 

————— 

Esas No : 2013/431 

Karar No : 2014/349 

Mahkememizin 13/06/2017 tarih, 2013/431 Esas ve 2017/349 Karar sayılı kararı ile sanık 

IRAKLI GVELESIANI hakkında Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eĢya hakkında 

hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmiĢteki hali nazara 

alınarak CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair verilen 

karar,  

Gasa ve Ġnga oğlu, 01/01/1986 doğumlu, IRAKLI GVELESIANI’a Türkiye'de bulunan 

mevcut adreslerinde de tebligat imkanı bulunamamıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 2097 

————— 

Esas No : 2013/431 

Karar No : 2014/349 

Mahkememizin 13/06/2017 tarih, 2013/431 Esas ve 2017/349 Karar sayılı kararı ile sanık 

ANDRO DAVITASHVILI hakkında Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eĢya hakkında 

hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmiĢteki hali nazara 

alınarak CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair verilen 

karar,  

Vasili ve Marina oğlu, 01/01/1976 doğumlu, ANDRO DAVITASHVILI’a Türkiye'de 

bulunan mevcut adreslerinde de tebligat imkanı bulunamamıĢtır. 
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7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 2098 

—— •• —— 

Yargıtay Birinci Başkanlığından: 

Esas No : 2018/3284 

Suç : Hükümlü veya tutuklunun kaçması 

Mahkemesi : Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Hasan BALTACI (TC Kimlik No: 68113039584) Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, 

Ağıllar Mah./Köy, Cilt No: 19, Hane No: 33, BSN: 34'de nüfusa kayıtlı 

Abdulkadir ve Emine oğlu, Bakırköy - 15/01/1986 doğumlu, Yıldıztepe 

Mahallesi 552. Sokak No: 13 Ġç Kapı No: 2 Bağcılar/ĠSTANBUL adresinde 

oturur. 

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Hasan 

BALTACI hakkında Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12/02/2014 gün ve 2014/703 

Esas, 2014/510 Karar sayılı hükmün süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 

4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve 

yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 

sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının hükmün ONANMASI, isteyen 19/02/2018 tarih ve   

9. Bölüm 2015/27878 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 3538 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizliği, Çıkan Toprak Çamur Malzemenin Nakliyesi 

ve Çamur Havuzları Seddelerinin Güçlendirilmesi iĢleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye 

açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2018/183579 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 (10 hat)    Faks: 0 222-230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet Çamur havuzunun temizlenmesi, Çıkan toprak 

çamurun nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi hizmet 

iĢi.  

b) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Sahası  

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası-Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 Salı günü, Saat: 14.00 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.1 - Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4 - ġekil ve Ġçeriği Ġdari Ģartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.5 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel KiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler; 

4.2.1 - ĠĢ deneyim belgeleri; 

Ġsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢe ait gerçekleĢtirdiği benzer 

iĢlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi  

4.3 - Bu ihalede benzer iĢ olarak; Ġhale Konusu iĢ veya ĠĢ Makineleri (Kepçe, Loder ve 

Dozer) ile yapılan hafriyat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

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

7 - Ġhale dokümanı Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 

100,00 TL. Bedel karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08.05.2018 Salı günü, saat 14.00’e kadar Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker 

Fabrikası haberleĢme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu ihale 

üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3515/1-1 
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GÖZ ĠÇĠ LENS SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerin ihtiyacı olan göz içi lensler idari ve teknik 

Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul― adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 07.05.2018 tarih saat 12.00’ye kadar 

―Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe/Ġstanbul‖ adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezi BaĢhekimlik/ 

Lojistik Birimine teslim edilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 15.05.2018 tarih saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 17.05.2018 günü saat 14.00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3565/1-1 

————— 

TÜRK KIZILAYI KAN HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI 

OLAN 7 ADET KAMYON (ÇEKĠCĠ + ġASĠ) SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7 adet Kamyon 

(Çekici + ġasi) satın alınacaktır. 

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

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL― 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.05.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 17.05.2018 saat 15.30’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.  3568/1-1 
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SEVGĠ BOHÇASI ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan Sevgi Bohçası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.05.2018 günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 No’lu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 17.05.2018 günü saat 10.30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3569/1-1 

————— 

ZONGULDAK ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ÇINARTEPE MAHALLESĠNDE  

KAN BAĞIġ MERKEZĠ ĠNġAATI ANAHTAR TESLĠM  

GÖTÜRÜ BEDEL ĠLE YAPTIRILACAKTIR 

1 - Zonguldak Ġli, Merkez Ġlçesi, Çınartepe Mahallesinde Kan BağıĢ Merkezi ĠnĢaatı 

anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

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

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.05.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü/Evrak Kayıt Servisine göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 22.05.2018 günü saat 14.00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3556/1-1 

—— • —— 
ARSA SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve miktarı 

belirtilen taĢınmaz mal 10.04.2018 tarih ve 57 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. 

maddesine göre 27.04.2018 tarihinde saat:15.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde 

Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir 

Ġlgililere ilan olunur. 

 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA 

S. 

No Ada Parsel Yüzölçümü Vasfı Mahallesi m2 Fiyatı İ. Tarihi İ. Saati 

Geç. 

Teminat 

1 160013 5 4.521 m2 

Konut Dışı 

Kentsel 

Çalışma Alanı 

YENİCE 
650.00. 

TL 
27.04.2018 15.00 

88.160.00. 

TL 

 3562/1-1 
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1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELĠ ĠLĠ, DARICA ĠLÇESĠ, ĠSTASYON MAHALLESĠ  

679 ADA 17 PARSELDE BULUNAN (AKARYAKIT+LPG ĠSTASYONU) TAġINMAZIN 

TEġEKKÜLÜMÜZE AĠT HĠSSESĠ ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli Ġli, Darıca ilçesi, Ġstasyon 

mah.41 pafta 679 ada 17 parselde bulunan 2103,86m2’lik taĢınmazın teĢekkülümüze ait 117100/ 

210386 oranındaki 1.171,00 m2 alana sahip (Akaryakıt + LPG Ġstasyonu) hissesi satılacaktır. SatıĢ 

Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla 

teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüĢmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

binası toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. Ġhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, 

pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 590,00 (BeĢ yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar Ġhale öncesi Mali ĠĢler 

Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm 

bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin edilebilir. Doküman 

bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - Ġhale konusu Kocaeli Ġli, Darıca ilçesi, Ġstasyon Mah. 41 pafta 679 ada 17 parselde 

bulunan 2103,86 m2 lik taĢınmazın teĢekkülümüze ait 117100/210386 oranındaki 1.171,00 m2 

alana sahip hissesinin satıĢı için geçici teminat miktarı 200.000,00 (Ġkiyüzbin) TL olarak 

belirlenmiĢtir.  

5 - Kocaeli Ġli, Darıca ilçesi, Ġstasyon Mah. 41 pafta 679 ada 17 parselde bulunan 2103,86 

m2’lik taĢınmazın diğer hissesinin sahibininin TeĢekkülümüze ait 117100/210386 oranındaki 

hissesi üzerinde Ģufa(önalım) hakkı bulunmaktadır. Ġsterse bu hakkı kullanabilecektir. 

 

Ada Pafta Hisse Oranı Yüzölçümü Niteliği Durumu
 

Son Teklif Tarihi 

ve Saati 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

679 17 
117100/ 

210386 
1.171,00 m

2
 Arsa 

Akaryakıt 

+ LPG 

Ġstasyonu 

08.05.2018 

14.00 

08.05.2018 

14.00 

 3516/1-1 
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7 KISIM 31 KALEM TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genel Kurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı (Ankara) ihtiyacı 7 

kısım 31 kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik 

özellikler listesine uygun ve aynı listede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler 

listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis 

veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı 

adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik Ģartname belgesi ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.05.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aĢan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak Ģekilde aĢağı yuvarlanacaktır. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3574/1-1 
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5 ADET MUHTELĠF CĠNS MAKĠNE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi BaĢkanlığı ihtiyacı 5 adet makine teknik 

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

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Kısım 

No Malzemenin Cinsi 

Miktar 

(Adet) 

Ġhale Evrak Bedeli 

(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi 

Halinde 140,00 TL Yatırılacaktır) 

1 Otomatik Spiral Makinesi 1 130,00 TL 

2 Harman Makinesi 1 140,00 TL 

3 Üç Ağızlı Bıçak Makinesi 1 130,00 TL 

4 Yaldız Presi Makinesi 1 130,00 TL 

5 Ġplik DikiĢ Makinesi 1 130,00 TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

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

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 3573/1-1 
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TUSAGA AKTĠF SĠSTEMĠ SABĠT GNSS ĠSTASYONLARI DONANIM BĠRĠMLERĠ VE 

KONTROL MERKEZĠ KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ġehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı Tusaga Aktif Sistemi Sabit GNSS Ġstasyonları Donanım Birimleri 

ve Kontrol Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/04/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 3572/1-1 
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BC 211 P 12-1A ve BC 111 P 12-1A TĠPĠ UNION SPECIAL MARKA DĠKĠġ  

MAKĠNALARINDA KULLANILACAK DĠKĠġ MAKĠNASI YEDEKLERĠ  

ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2018/186581 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14    06100  YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : BC 211 P12-1A, BC 111 P12-1A tipi Union Special 

Marka DikiĢ Makinalarında kullanılmak üzere 115 

kalemde 638 adet + 25 litre dikiĢ makinası yedekleri 

satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Son teklif verme 

    (ihale) tarihi ve saati : 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 14.00  

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler 07.05.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 3489/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye BaĢkanlığına ait Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 3 nolu 

parseldeki 4704,92 m2’lik taĢınmazın, 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif 

usulüyle satıĢı yapılacaktır. 

2 - Ġhale 03 Mayıs 2018 PerĢembe günü saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan 

Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi BaĢkanlık Makam odasında ihale 

komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - Ġhale edilen taĢınmazın tahmin edilen muhammen satıĢ bedeli 8.420.803,52 TL’dir. 

Geçici teminat 252.624,11 TL’dir. 

4 - Ġhale dosyası (Ģartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve 

ücretsiz olarak temin edilebilir. 300 TL bedel karĢılığında satın alınır. Ġhaleye katılmak 

isteyenlerin Ģartname bedeli yatırması zorunludur. 

5 - Ġhaleye katılmak için istenen belgeler; 

- Ġstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aĢağıdaki 

belgelerin bulunması zorunludur: 

A) DıĢ Zarf: DıĢ zarfta aĢağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır: 

I) Gerçek KiĢiler Ġçin; 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletiĢim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

c) Noter onaylı imza sirküleri 

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiĢ vekâletname 

II) Tüzel KiĢiler Ġçin; 

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna iliĢkin 2017 veya 2018 yılı 

içerisinde düzenlenmiĢ sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 

b) Ġstekli tüzel kiĢi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiĢ vekâletname veya yetki belgesi 

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 

d) Ġmza sirküleri 

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 

III) Gerçek ve Tüzel KiĢilerden Ortak Ġstenecek Belgeler 

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

c) Geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge 

d) Ġhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ ve varsa mühürlenmiĢ 

Ģartname 

e) Ġhale Ģartnamesini okuduğunu ve Ģartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına iliĢkin yazılı, imzalı 

taahhütname 

B) Ġç Zarf: Ġç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır. 

6 - Teklifler, en geç 03 Mayıs 2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Giresun Belediye 

BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 3506/1-1 
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TOTAL STATĠON ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : Total station 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018 / 179125 

Dosya no  : 1821472 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın:  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Total station (1 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 03.05.2018 PerĢembe günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.05.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3492/1-1 
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SĠRKÜLASYON POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Sirkülasyon pompası 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018 / 177130 

Dosya no  : 1821471 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak   

No: 2    67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sirkülasyon pompası (4 kalem, 10 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

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

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 03.05.2018 PerĢembe günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları 

4.2.2. TSE Uygunluk Belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.05.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3493/1-1 
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ÇĠFT ZĠNCĠRLĠ KONVEYÖR (ÇZK) PALETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) Paleti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/176620 

Dosya no  : 1826040 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) paleti (26.500 adet) 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır. ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.05.2018 SALI günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.05.2018 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3496/1-1 
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ÜÇ AYAKLI HĠDROLĠK ÇEKTĠRME ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ÜÇ AYAKLI HĠDROLĠK ÇEKTĠRME alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/175536 

Dosya no  : 1822470 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2  

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üç ayaklı hidrolik çektirme: 1 kalem (4 adet) 

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

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgelesi, 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (onbeĢ) 

oranında fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3497/1-1 
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ÇĠFT ZĠNCĠRLĠ KONVEYÖR YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Çift zincirli konveyör yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/174389 

Dosya no  : 1826039 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2  

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift zincirli konveyör yedekleri (15 kalem) 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. Zonguldak 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07.05.2018 PAZARTESĠ günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler (1 ile 2. kalem, 6 ile 7. 

kalem ve 9 ile 10. kalem malzemeler) için toplamda en düĢük, diğer malzemelerde en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.05.2018 PAZARTESĠ günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3498/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 

Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises 

Ankara - Turkey / TR 

1. Publication reference 

SIHHAT/2018/SUP/INT/10  

2. Procedure 

Open 

3. Programme title 

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and 

related Services Provided by Turkish Authorities. 

4. Financing 

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the 

European Union IPA/2016/378-641. 

5. Contracting authority 

Republic of Turkey Ministry of Health  

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey 

CONTRACT SPECIFICATIONS 

6. Description of the contract  

The subject of the contract shall be the supply, delivery, installation, training and warranty 

for all lots by the Contractor of the following goods. 

7. Number and titles of lots 

Number of lots: 18 

Lot 1: Anaesthesia Device - Medium level 

Lot 2: Anaesthesia Device - High level 

Lot 3: Eco-Cardiography Device Level 1 

Lot 4: Eco-Cardiography Device Level 2 

Lot 5: Eco-Cardiography Device Level 3 

Lot 6: USG Color Doppler - Medium level 

Lot 7: USG Color Doppler - High level 

Lot 8: High Level Intensive Care Incubator 

Lot 9: Transport Incubator with Ventilator 

Lot 10: High Level Ventilator - Adult 

Lot 11: High Level Ventilator - Neonatal 

Lot 12: Transport Ventilator  

Lot 13: C-Arm Digital X-Ray Device 

Lot 14: Mobile Digital X-Ray Device 

Lot 15: Digital Mammography Device 

Lot 16: Hemodialysis Device 

Lot 17: 15" Patient Monitor 

Lot 18: Dental Unit 

TERMS OF PARTICIPATION 

8. Eligibility and rules of origin  

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium - of tenderers) which are 

effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 

territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and 

procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the 

applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 

Participation is also open to international organisations. 

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries. 



18 Nisan 2018 – Sayı : 30395 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

9. Grounds for exclusion 

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply 

Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical 

Guide. 

10. Number of tenders 

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be 

considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its 

tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution 

in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier. 

11. Tender guarantee 

Tenderers must provide a tender guarantee of: 

 

Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 1 

Anaesthesia Device - Medium level 
    6.250 

Lot 2 

Anaesthesia Device - High level 
  66.700 

Lot 3 

Eco-Cardiography Device Level 1 
  10.200 

Lot 4 

Eco-Cardiography Device Level 2 
  19.200 

Lot 5 

Eco-Cardiography Device Level 3 
  39.500 

Lot 6 

USG Color Doppler - Medium level 
  28.800 

Lot 7 

USG Color Doppler – High level 
170.400 

Lot 8 

High Level Intensive Care Incubator 
  30.100 

Lot 9 

Transport Incubator with Ventilator 
    7.000 

Lot 10 

High Level Ventilator - Adult 
153.350 

Lot 11 

High Level Ventilator - Neonatal 
  65.750 

Lot 12 

Transport Ventilator 
  20.850 

Lot 13 

C-Arm Digital Radiography (X-Ray) System 
  52.500 

Lot 14 

Mobile Digital Radiography X-Ray Device 
109.250 

Lot 15 

Digital Mammography Device 
  22.750 

Lot 16 

Hemodialysis Device 
  11.350 
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Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 17 

15" Patient Monitor 
  90.000 

Lot 18 

Dental Unit 
    5.600 

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers 

once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer[s] upon signature of 

the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all 

obligations stated in its tender. 

12. Performance guarantee 

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the 

amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 

with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 

contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a 

guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 

sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender. 

13. Information meeting and/or site visit 

No information meeting is planned. 

14. Tender validity 

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period 

expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of 

the instructions to tenderers). 

15. Period of implementation of tasks 

The implementation period for the contract will last 90 calendar days, starting from the 

commencement date of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of 

Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, training 

and Provisional Acceptance. 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 

16. Selection criteria  

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 

unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-

member companies when they are sub-contractors: 

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form 

for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 

provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for 

which accounts have been closed. 

The selection criteria for each tenderer are as follows: 

• The average annual turnover of the tenderer1 in the last three years must be equal or 

exceed the 50% tenderer’s financial offer. 

• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have 

been closed must be at least 1. In case of a consortium, this criterion must be fulfilled by each 

member. 
————— 

1 For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be 

used. Please visit: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 
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For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the 

tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers 

of all the lots for which the tenderer submitted tenders. 

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate 

an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in which they 

have been operational. 

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years 

from submission deadline. 

• The tenderer shall provide written evidence of his, or manufacture’s, if the tenderer is 

not the manufacturer, current and valid certificate for the Quality Management System. 

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this 

contract. 

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years 

from submission deadline. 

• The tenderer has delivered supplies under at most three contracts with a budget of at 

least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical 

equipment(s). 

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at 

any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed 

during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either 

to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet 

completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of 

performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final 

acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the 

reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by 

documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value. 

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the 

capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. 

Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are 

when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key 

criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will 

have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by 

producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such 

entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of 

eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this 

third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate 

document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting 

Authority.  

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 

capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 

required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 

tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2018 – Sayı : 30395 

 

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in 

the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

17. Award criteria 

Price 

TENDERING 

18. How to obtain the tender dossier 

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. 

The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at 

www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard 

Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions 

must be strictly observed. 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to: 

Republic of Turkey 

Ministry of Health 

Directorate General of Public Health 

Address: ġehit DanıĢ Tunalıgil Sokak 

3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 

Phone: +90.312.2305505 

Contact person: Mr. Ġnanç Söğüt 

e-mail: procurement@sihhatproject.org 

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the 

deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all 

tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual 

clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before 

the submission deadline on the official gazette and website at: 

www.saglik.gov.tr, www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com 

19. Deadline for submission of tenders 

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the 

Article 18 above by 19.06.2018 and 12:00 noon (local time). 

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be 

considered. 

20. Tender opening session 

02:00 p.m. (local time) on 19.06.2018 at the Contracting Authority’s address given in 

Item 18 above. 

21. Language of the procedure 

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.  

22. Legal basis 

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 

2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 

instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant 

Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide. 

 3560/1-1 
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3000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No: 2018/173076 

1 - Ġdarenin: 

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

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

ALSANCAK/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4931 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ VE YABANCI ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak 

suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 09.05.2018 ÇarĢamba Günü, Saat: 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

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

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

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3417/1-1 

—— • —— 
1 ADET SÜLFÜRĠK ASĠT POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet sülfürik asit pompası ve yedek parçaları kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9352 nolu 

telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 03 Mayıs 2018 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu Ġhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KĠK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3370/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ayrımcılığa KarĢı Kadın Hakları Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Yıldız Yıldırım Keskin, Fatma Zehra GüneĢer, Leyla ġahin Usta, 

Aynur Görmez, Selma CoĢkun 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2018 tarihli ve E: 2017/176,  

K: 2018/12 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Her türlü ayrımcılığa karĢı insan hakları ihlallerini engellemek, bu 

konuda toplumsal bilincin yerleĢmesini sağlamak, özellikle kadınların kiĢilik haklarına 

yapılabilecek her nevi müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, Ģahsiyetlerinin 

geliĢmesini sağlamak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Yıldız Yıldırım Keskin, Fatma Zehra GüneĢer, Leyla ġahin Usta, 

Aynur Görmez, Selma CoĢkun 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun göreceği gayece aynı baĢka bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3542/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/07/2017 tarih ve 411 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/01/2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Süvari Mahallesi, Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanına iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 18/04/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3520/1-1 

—— • —— 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce aĢağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif tarih/sayılı 

tescilli ithalat beyannamesi muhteviyatı eĢyalardan kaynaklanan ihtilafa iliĢkin yükümlülerin 

adreslerinin bulunmaması nedeni ile ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerektiğinden, aĢağıda 

sayı/tarihleri verilen ödeme emirlerine konu tutarların 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince en 

geç 15 (onbeĢ) gün içerisinde ödenerek, ödeme makbuzunun Müdürlüğümüze ibrazı gerektiği 

hususları ve iĢ bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 
 

Firma Unvanı Beyanname No 

Ödeme Emri 

No Tutar 

Ġmza Lojistik Petrol 

ĠnĢ. Oto. San. Tic. 

Ltd. ġti. 

VN: 4740390460 

16HR070319T0349830 333505082 

KDV : 678,30-TL 

GV : 127,40-TL 

TOPLAM : 805,70-TL 

Stadt A.ġ.  

VN: 7810512272 
Muhtelif Beyannameler 33503201 

KDV : 149.465,50-TL 

GV : 45.325,80-TL 

TOPLAM : 194.791,30-TL 

 3501/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

LPG-BAY/941-54/16160 lisans numaralı Sardes Petrol Ürünleri TaĢımacılık Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel 

çalıĢtırması ve lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli 

Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 

5307 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 25.01.2017 tarihli 4354 sayılı 

BaĢkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 30.01.2017 tarihli 153 sayılı 

SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem 

yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Sandal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 252/1 

(Ada: 186, Pafta: k21-d-16-c-3, Parsel: 4) Kula Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

  3503/1/1-1 

————— 

Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.ġ.’nin sertifikalı firmalarından Metrik Isı Sis. ĠnĢ. 

Taah. Nak. MüĢavirlik Müh. Hiz. Ltd. ġti.’nin proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı 

yapmasının ve dağıtım Ģirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının mevzuata aykırılık 

teĢkil etmesi nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi hükümleri ve 12/01/2017 tarih 6864-1 sayılı Kurul Kararı 

uyarınca, Ģirket hakkında 30/01/2018 tarih ve 5014 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında doğrudan 

soruĢturmaya baĢlanmasına karar verilmiĢtir. 

SoruĢturma kapsamında hazırlanan 13/02/2018 tarihli ve 276 sayılı SoruĢturma Raporu 

Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu yazılı savunmanın iĢbu yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/2/1-1 

————— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığının 16/01/2018 tarih 158-

B/01 sayılı SoruĢturma Raporu ve Vergi Denetim Kurulu’nun 12/05/2017 tarih 2017-A-1741-14 

sayılı Vergi Tekniği Raporu ile ortaya konulduğu üzere; Saray Mahallesi Modern Keresteciler 

Sitesi, Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara adresinde 23.10.2009 tarih 

MYĞ/2283-1/26746 sayılı Madeni Yağ Lisansı (04.12.2014 tarih ve 5333-2 sayılı karar ile 
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sonlandırılmıĢtır) ve aynı adreste 20/03/2008 tarih MYĞ/1541-2/24044 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

(15/01/2009 tarihli ve 1940-6 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir) sahibi Atlantis Madeni Yağ 

Ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi tarafından; 2012, 2013, 2014 ve 2015 hesap 

dönemlerinde temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) inceltilmek suretiyle tenekelenerek 

satıldığının tespit edilmesinin sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi 

olduğu ve 5015 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca Atlantis Madeni Yağ Ve Petrokimya Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 22/02/2018 tarihli ve 9454 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 26/02/2018 tarihli 

ve 364 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 

üzere (Modern Keresteciler Sanayi Sitesi Keresteciler Bulvarı 5. Sokak No: 9 Saray 

Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/3/1-1 

————— 

BAY/939-82/38516 bayilik lisansı ile Dicle Mahallesi Ġpek Yolu Caddesi No: 170 

Nusaybin-MARDĠN adresinde faaliyet göstermekte olan Efsa Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketine ait akaryakıt istasyonunda 14/12/2017 tarihinde yapılan denetime 

göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bendlerine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve mevzuat karĢısındaki durumun 

tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20’nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/38516 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Efsa Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

08/02/2018 tarih ve 6823 sayılı BaĢkanlık OLUR’u ve 09/02/2018 tarih ve 6909 sayılı soruĢturma 

görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca 08/02/2018 tarih ve 6823 sayılı 

BaĢkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 08/03/2018 tarih ve 425 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere usulüne uygun olarak 09/03/2018 tarih ve 16784 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin ticaret sicilinde yer alan Dicle Mahallesi Ġpekyolu Cad. No: 170 Nusaybin-MARDĠN 

adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/4/1-1 

————— 

29/01/2018 tarihli ve 4829 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon 

Cad. Buyaka 2 Sitesi 3. Blok No: 8C/58 Ümraniye Ġstanbul adresinde mukim 24.07.2013 tarihli 

ve BAY/939-82/32984 sayılı bayilik lisansı sahibi Doğagaz LPG Petrol Ürünleri Dağıtım 

TaĢımacılık Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.02.2016 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere; 

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme 

kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaĢıldığı üzere istasyonunda menĢei belli olmayan 

akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu 

fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda otomasyon sisteminin 

doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin (2)nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) Fiyat panosunda bayiye iliĢkin bilgilerin yazılı olmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma 

Sistemi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Doğagaz LPG Petrol Ürünleri Dağıtım TaĢımacılık Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan 

iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.02.2018 tarihli ve 

275 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/5/1-1 

————— 

―Bağlar Mahallesi MuĢ Bulvarı No: 22/C Güroymak Bitlis‖ adresinde faaliyet gösteren 

20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33829 sayılı (19.10.2015 tarih ve 38620 sayılı Olur ile lisansı 

sonlandırılmıĢtır) bayilik lisansı sahibi Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30.06.2015 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere;  
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- Otomasyon sistemi çalıĢmamasına rağmen akaryakıt ikmali gerçekleĢtirmesi sebebiyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 1240 sayılı 

Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

- Ġstasyonunda akaryakıt fiyat panosu olmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4’üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları, 3’üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile Petrol 

Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrası ve ―Fiyat Ġlanı‖ baĢlıklı 

13’üncü maddesinin (a) bendine aykırı hareket ettiği, 

-Ġstasyonda dağıtıcısı ile ilgili belirtileri bulundurmaması eylemi sebebiyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları ile 7’nci maddesinin 

4’üncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (f) 

bendine aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında 19/10/2017 tarihli ve 43949 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/02/2018 tarihli ve 374 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/6/1-1 

————— 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve 

eklerinin incelenmesi neticesinde Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Asil 

Mühendislik/Onur TURAN’ın, yapım kapasitesi üzerinde iĢ alarak sertifikasız firmalar aracılığı 

ile bu yapım iĢlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 

44909 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca 

düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1645 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/7/1-1 

————— 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve 

eklerinin incelenmesi neticesinde Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Buran Mak. Müh. 

ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, yapım kapasitesi üzerinde iĢ alarak sertifikasız firmalar aracılığı ile 

bu yapım iĢlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 
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Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 

44909 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca 

düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1624 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/8/1-1 

————— 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve 

eklerinin incelenmesi neticesinde Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Doğdular Mak. Enr. 

ve Yedk. Parça San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, yapım kapasitesi üzerinde iĢ alarak sertifikasız firmalar 

aracılığı ile bu yapım iĢlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve 

Hizmet Faaliyetleri baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 25.10.2017 tarihli 

ve 44909 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca 

düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1626 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/9/1-1 

————— 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı’nın 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısı ve 

eklerinin incelenmesi neticesinde Ġç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Sistem 

Mühendislik/Hasan Hüseyin KUTLUER’in, yapım kapasitesi üzerinde iĢ alarak sertifikasız 

firmalar aracılığı ile bu yapım iĢlerini yürütmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 

Yapım ve Hizmet Faaliyetleri baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 

sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7’nci maddesine aykırı olması nedeniyle 

25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve 

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’nci maddesi uyarınca firmanız hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 

15’nci maddesi uyarınca düzenlenen 12/12/2017 tarihli ve 1637 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3503/10/1-1 

————— 

Kurumun 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 
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Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Elmalı 

Mahallesi Elmalı Sokağı No: 81 (Ada: 136, Pafta: j34d22c, Parsel: 24) Kocasinan/Kayseri" 

adresinde mukim, 16.12.2014 tarihli ve LPG-BAY/941-54/15626 sayılı LPG otogaz bayilik 

lisansı sahibi Beyoğlu AhĢap Parke Petrol Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye Ġç ve DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi unvanlı kiĢiye ait tesiste 16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG 

Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan 

soruĢturma sonucu tanzim edilen 08/02/2018-253 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 

22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/11/1-1 

————— 

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Göksu 

Mahallesi Gazi Bulvarı No: 713 (Ada: 27680, Pafta: -, Parsel: 01) Merkez / Antalya" adresinde 

mukim, 29.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/814-4/05241 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi 

Doğan Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi unvanlı kiĢiye ait tesiste 26.02.2015 

tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit 

edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 30/11/2017-1554 

sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 

üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/12/1-1 

————— 

Kurumun 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 

22.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Koç-pet 

Petrol Ürünleri Nakliye ĠnĢaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi unvanlı kiĢiye 

ait tesiste 10.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim 

edilen 08/02/2018-254 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/13/1-1 

————— 

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "GazipaĢa 
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Yolu Üzeri Göl (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) DemirtaĢ Alanya / Antalya" adresinde mukim, 

06.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09376 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Mehmet 

Zeki Direkçi unvanlı kiĢiye ait tesiste 24.02.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG 

Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan 

soruĢturma sonucu tanzim edilen 04/12/2017-1572 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 

22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/14/1-1 

————— 

Kurumun 31/01/2018 tarihli ve 5103 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, ―Ankara 

Karayolu 48. Km. Kumkılıçlı (Ada: - , Pafta: K34A07A, Parsel: 889) Himmetdede Kasabası 

Kocasinan/KAYSERĠ‖ adresinde 2230053194 Vergi Kimlik Numaralı SIRAÇ ÇAKIRÇA-

KARACUMA PETROL’e ait olduğu anlaĢılan tesiste 20/10/2014 tarihinde yapılan denetimde, 

LPG otogaz bayilik lisansı alınmaksızın LPG otogaz bayilik faaliyeti yapılması gerekçesiyle ilgili 

hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 20/02/2018-354 sayılı SoruĢturma Raporu, 

aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/15/1-1 

————— 

Kurumun 27/11/2017 tarihli ve 50002 sayılı BaĢkanlık Oluru ile;  

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17’nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "AĢağı 

Mahallesi Atatürk Caddesi No: 56 (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Ġbradı / Antalya" adresinde mukim, 

25.02.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07533 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Cemil 

Özdoğan Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited ġirketi unvanlı kiĢiye ait tesiste 24.02.2015 

tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit 

edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 30/11/2017-1552 

sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 

üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3503/16/1-1 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/455314 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI     

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

MADEN TETKĠK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

MAKĠNA ĠKMAL DAĠRE 

BAġKANLIĞI     

Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 

Üniversiteler Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA     

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 41 /  

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14 

Posta Kodu 06800     E-Mail sadegul.hizirogullari@mta.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
POZĠTĠF SONDAJ SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
 

Adresi 

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi 

Cad. 11 B Blok No: 57-58 

Çankaya/ANKARA 

 

TC. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
733 034 4636 (BAġKENT V.D.)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 233035  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3571/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3558/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3504/1-1 
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/ Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür 

ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe KARABÜK/Merkez 

Adresi 
Demir Çelik Kampüsü Rektörlük 

Binası B Blok Kat: 1 KARABÜK 
Tel-Faks 370 418 78 00/418 78 01 

Posta Kodu 78050 E-Mail sks@karabuk.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Arzu DURDU  

Adresi 
Yeni Mah. Bağlar Cad. Ata Konakları  

A Blok No: 14 Safranbolu-KARABÜK 
 

T.C. Kimlik No. 18896891190  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
78/21531  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3559/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 
 3561/1-1 
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Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 

DÜZELTME ĠLANI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/134798 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI / YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 

BAġKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE 

BAġKANLIĞI 

Adı 
Düzce Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve 

Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe DÜZCE/MERKEZ (KONURALP) 

Adresi 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Yapı 

ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası 

81620 Merkez/DÜZCE 

Tel-Faks 
TEL: 0380 542 1124 

FAX: 0380542 1125 

Posta 

Kodu 
81620 E-Mail yapiisleri@duzce.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

CEY GRUP ĠNġ. TUR. YAT. VE ĠġL. 

LTD. ġTĠ.- TEKÇELER ĠNġ. TURZ. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. Ġġ 

ORTAKLIĞI  

 

Adresi 
UĞUR MUMCU CAD. KIRÇĠÇEĞĠ 

SOK. NO: 4/7 ÇANKAYA/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
207 053 4667  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama 

Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin 

Dayanak ve Kapsam 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Bakanlık 

Onay Tarihi 

05.01.2018 Tarih ve 30292 Sayılı 

Resmi Gazete 

Ankara 13. Ġdare 

Mahkemesi 2018/75 

Sayılı Karar 

29.03.2018 

 3564/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

DUYURU 

Türk Standardları Enstitüsünün 57 nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2018 

Cuma günü saat 09.30’da aĢağıdaki gündemi görüĢüp karara bağlamak üzere Necatibey Caddesi 

No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans Salonunda 

yapılacaktır. 

Ġlgililere duyurulur. 

GÜNDEM: 

1 - Toplantının Açılması 

2 - Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı’nın Okunması 

3 - Protokol KonuĢmaları 

4 - BaĢkanlık Divanı Seçimi 

5. Gündemin Onaylanması 

6 -  2017 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabın Takdimi 

7 - 2018 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi 

8 - 2017 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi 

9 - Yönetim Kurulunun Ġbrası 

10 - Önergelerin Müzakeresi 

11 - TSE BaĢkanı ile Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 

12 - Teknik Kurul Üyelerinin Seçimi 

13 - Dilek ve Temenniler 

14 - Toplantının Kapatılması 3567/1-1 

—— • —— 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalına 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri 

uyarınca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev 

yapacak 1 Profesör alınacaktır. 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini 

kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ 6 nüsha dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dıĢı 

Üniversitelerinden alınmıĢ ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmıĢ denkliğinin olması 

gerekmektedir. 

BaĢvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aĢağıda belirtilen adrese 

Ģahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan baĢvuruların son baĢvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. 

BaĢvuru Adresi: MEF ÜNĠVERSĠTESĠ 

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/ĠSTANBUL 

Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr. 3401/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ,      

4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracak 

adayların Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak 

adayların ise ilgili birimlere Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, (birisi baĢlıca araĢtırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalıĢmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

BaĢvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, 

özgeçmiĢlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren  

15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 

 

Böl. Anabilim/ 

Anasanat Dalı Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi Açıklamalar 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Fizik Bölümü 

Nükleer Fizik 1   

Nükleer yapı ve Tek-A’lı 

çekirdeklerde kuantum faz geçiĢleri 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Matematik Bölümü 

Uygulamalı Matematik 1   

Parabolik tipten denklemler ve 

yaklaĢımlar teorisinde çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

Mütercim Tercümanlık 

(Ġngilizce) 
  1 

Akademik yazma konusunda 

doktora yapmıĢ olmak. 
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Böl. Anabilim/ 

Anasanat Dalı Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi Açıklamalar 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Endüstri Mühendisliği   1 

Trijenerasyon sistemlerinin model-

lemesi ve optimizasyonu konu-

larında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü 

Hidrolik   1 

Hidrolik, meteorolojik tarımsal 

kuraklık analizi konularında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Müzik Bölümü 

Müzik Bilimleri 1   

Ġlkokuma eğitiminde müzik ve 

keman eğitiminde değerler 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Peyzaj Tasarımı   1 

Doktorasını doğal kaynak yönetimi 

üzerine yapmıĢ olmak. Tasarımda 

doğal sistemlerin entegrasyonu ve 

yeĢil yol planlaması konularında 

proje deneyimine sahip olmak 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 

Uluslararası ĠliĢkiler 
  

1 
Uluslararası ĠliĢkiler alanında nitel 

ve nicel çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Siyasi Tarih 

  

1 

Güney Doğu Asya Ülkeleri ve 

Asya Kıtasındaki siyasi, iktisadi 

birlikler (ASEAN vb.) alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü 

Veterinerlik 

Mikrobiyolojisi 

  

1 

Veterinerlik Mikrobiyolojisi ala-

nında Doktora yapmıĢ olmak, 

Salmonella Serotiplendirmesi ve 

balıklarda bakteriyel böbrek 

hastalığı konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
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Böl. Anabilim/ 

Anasanat Dalı Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi Açıklamalar 

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

Din Bilimleri 

  

1 

Ġngiliz din fenomenolojisi ekolü 

dinler tarihçileri üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Sosyal Hizmet Bölümü 

Sosyal Hizmet 1   

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti 

olmak, çocuk ve çevre konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Sosyal Hizmet   1 

Doktorasını Sosyal Hizmet 

alanında yapmıĢ olmak ve kadın ve 

suç konusunda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

KIRIKKALE M.Y.O. 

Görsel, ĠĢitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 

Radyo ve Televizyon 

Programcılığı Prog. 
 1  

Doçentliğini Halkla ĠliĢkiler 

alanında yapmıĢ olmak. Sağlık 

kurumlarında halkla iliĢkiler, itibar 

yönetimi ve popüler kültür 

alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

El Sanatları Bölümü 

Geleneksel El Sanatları 

Prog. 
  1 

Geleneksel Türk Sanatları Ana 

Sanat Dalında sanatta yeterlik 

yapmıĢ olmak, Ġç Anadolu 

çömlekçiliği ve Geleneksel Türk 

Sanatları alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

KESKĠN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Yerel Yönetimler Programı   1 

ĠĢletme alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Örgütsel kronizm ve 

liderlik konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

TOPLAM 4 1 11  

 3517/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 3347/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 3348/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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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

ATAMA KARARI
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2018 Tarihli ve 607

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,

Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
–– Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği

(II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.b)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2018 Tarihli ve 2015/1927 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 17/04/2018 tarihli ve 30394 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlıklara
Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

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


