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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları 

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, ya-

zılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. 

(2) Yazılı sınavı kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava

tabi tutulur.

(3) Yazılı sınavın zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön

eleme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde

puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden altmış veya

üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ti-

caret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkan-

lığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş

kişiden oluşur.

(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle

görevlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 572 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193

23- 31/1/2015 29253

24- 18/2/2015 29271

25- 13/3/2015 29294
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Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye
Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Defterdar emrinde görev yapan Defterdarlık Uzmanı.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Mazeret Halleri
Madde 11 – Aile birliği, sağlık ve can güvenliği durumu mazeret halidir. İlgililerin ta-

lebi ve bu mazeretlerin belgelendirilmesi halinde;
a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, mazeretlerine cevap verebilecek farklı

hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.
b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap ve-

rebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı
bölgelere atanabilir.

Bakanlık, sağlık ve aile birliği mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun
ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

Bu şekilde, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, ma-
zeretlerinin devam ettiğini gösteren ve her yılın ocak ayında alacağı belgeyi ocak ayı sonuna
kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak bel-
gelendirmeler dikkate alınmaz.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği personelin;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının ol-

maması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulun-
ması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın daha fazla
hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordi-
nasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal gü-
venlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalış-
mış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere
atanması veya yerinde bırakılması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan personel, eşinin ka-

mu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde
eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet
akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da dördüncü fıkranın (e) bendinde sayılan
görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer de-
ğiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
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Sağlık mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde
bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı
kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün
olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüre-
ceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu
ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel aynı hizmet böl-
gesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka
bir hizmet bölgesinde Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet
alanına atanabilir.

Can güvenliği mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme talebinde bulunabilmesi
için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından
alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak
yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı
hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenme-
sine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli ma-
kamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hizmet
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması
halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

Aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme
suretiyle atamalar, yer değiştirme suretiyle atama dönemine tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A
maddesi eklenmiştir.

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
Madde 11/A – Engellilik durumu mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme tale-

binde bulunabilmesi için; ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde
kırk oranında engelli olduğu belirtilen personel ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yü-
kümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan personel engellilik durumundan kaynakla-
nan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler kadro imkânları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir
defadan fazla yararlanılamaz.

Personelin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk-
larının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer de-
ğiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının en-
gellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında personelin görev yeri değiştirilmez.
Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler
uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o
yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alan-
larındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi
beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
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Bu şekilde yer değişikliği yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hiz-
metleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin görev
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması
yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri
daha sonra tamamlattırılır.

Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucunda başka bir hizmet alanına
veya bölgesine atanan personel, ayrıldığı hizmet alanına atanamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl görev yerinin bölge

hizmetinden sayılır.
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin

tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan personelin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
Yılda toplam 90 günü geçen geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak

geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca per-
sonele vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden
sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen

süreler,
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personelin yurtdışında geçirdiği süreler,
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı,
d) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri

arasında geçen süreler,
e) Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreler ile Defterdarlık birimlerinde Def-

terdarlık Uzmanı olarak geçen süreler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “özürleri”

ibaresi “mazeretleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki

“özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakı-
lanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yer-
lerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet
bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak,

hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın
bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak ön-

lemler ve koruyucu uygulamaları, lejyoner hastalığının tanısı, bildirimi ve takibini, hastalık
saptanan yerlerde alınacak önlemleri, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını, hastalığın ta-
nısı ve yapılacak çevresel çalışmalar sırasında numune alımını, numunelerin analizlerini ger-
çekleştirecek laboratuvarlar ile referans laboratuvarının görevlerini, hastalıktan korunma ve
hastalık ile mücadele çalışmalarında gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 3 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Ku-
ruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi-
nin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akut dönem: Konaklama birimi ile ilgili vaka ihbarı yapıldıktan sonra dekontami-

nasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar geçen süreyi,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) ELDSNet: Avrupa Bölgesi Lejyoner Hastalığı Surveyans Ağını (European Legionnaires'

Disease Surveillance Network ELDSNet),
ç) Konaklama birimi: Yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, turizm, rekreasyon amaçlı

hizmet veren yerler ve/veya vaka ile ilişkili yerleri,
d) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
e) Lejyoner hastalığı tek vaka: Bir konaklama biriminde 2 yıllık zaman diliminde tespit

edilen tek lejyoner hastalığı vakasının olma durumunu,
f) Lejyoner hastalığı küme vaka: Bir konaklama biriminde 2 yıllık zaman dilimi içinde

iki veya daha fazla vaka tespit edilmesi durumunu,
g) Lejyoner hastalığı hızlı gelişen küme vaka: Bir konaklama biriminde 3 aylık zaman

dilimi içinde üç veya daha fazla vaka tespit edilmesi durumunu,
ğ) Lejyoner hastalığı kontrol programı: Lejyoner hastalığının tanısının konulması ve

sürveyansının daha sağlıklı yürütülmesi için ülke standartlarının belirlenmesi, hastalığı önle-
meye ve hastalıkla mücadeleye yönelik uygulanması gereken yöntemlerin güvenilir ve daha
etkili yapılmasının sağlanması, kurumlar ve sektörler arası iletişim ve işbirliğinin güçlendiril-
mesi amacıyla yürütülen programı,

h) Lejyoner hastalığı laboratuvar ağı: Ulusal referans laboratuvarı tarafından koordine
edilen, lejyoner hastalığı kontrol programına dâhil olan halk sağlığı laboratuvarlarından oluşan
ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarının da yer alabileceği görev
ve sorumlulukları belirlenmiş ağı,
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ı) Legionella bölge laboratuvarı: Lejyoner hastalığı ile ilgili olarak fonksiyon ve gö-
revleri 19 uncu maddede açıklanan ve Kurumca yetkilendirilen laboratuvarı,

i) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüklerini,
j) Rehber: Lejyoner hastalığı kontrol programı rehberini,
k) Rutin koruyucu önlemler: Konaklama birimlerinde lejyoner hastalığı vakası görül-

mediği dönemlerde yapılacak uygulamaları,
l) Sürveyans: Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendiril-

mesi için gerekli sağlık verilerinin düzenli ve sistematik biçimde toplanması, analiz edilmesi
ve yorumlanması; aynı zamanda tüm bu bilgilerin, ihtiyacı olan kişilere dağıtımının zamanında
ve bütüncül biçimde yapılmasını,

m) TSM: Toplum Sağlığı Merkezlerini,
n) Ulusal referans laboratuvarı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesindeki ulusal so-

lunum yolu patojenleri referans laboratuvarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rutin Koruyucu Önlemler

Rutin koruyucu önlemlerin uygulanacağı mekân ve alanlar
MADDE 5 – (1) Rutin koruyucu önlemlerin uygulanacağı merkezi soğutma, ısıtma veya

havalandırma sistemi kullanılan ve/veya suyun bulunduğu veya kullanıldığı alan ve mekânlar
şunlardır:

a) Sağlık alanları: Tüm yataklı sağlık kurum ve kuruluşları.
b) Turizm ve rekreasyon alanları: Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi tu-

ristik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, ko-
naklamalı gemiler (yolcu gemileri), büyük alışveriş merkezleri, suyun bulunduğu veya kulla-
nıldığı halkın ortak kullanımına açık rekreasyonel alanlar.

c) Diğer alanlar: Suyun kullanıldığı endüstriyel havalandırma sistemlerinin ve/veya so-
ğutma makinelerinin kullanıldığı iş merkezleri ve işyerleri.

Su yönetimi planı
MADDE 6 – (1) Konaklama birimlerinde, su sisteminde legionella kolonizasyonunu

önlemeye yönelik su yönetimi planı hazırlanır ve uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tu-
tulur.

Sorumlu personel
MADDE 7 – (1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapı-

lacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel,
ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koru-
yucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da
işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendir-
mesini yapmakla sorumludur.

(2) Yataklı sağlık kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin
aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülür.

(3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.
Rutin koruyucu önlemler
MADDE 8 – (1) Konaklama biriminin faaliyette olduğu sürece alınacak rutin koruyucu

önlemler şunlardır:
a) Dipte oluşan çamur tortusunu azaltmak veya boşaltmak için su tanklarının uygun bir

noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları
ise en az yılda üç kez boşaltılır, temizlenir ve dezenfekte edilir. Sediment birikiminin fazla ol-
ması durumunda bu süreler kısaltılır.
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b) Su dağıtım sisteminin herhangi bir yerinde su akımının durduğu ya da çok yavaş ol-
duğu kısımlar (ölü-bağlantı/boşluk) olmayacak şekilde düzenleme yapılır. Fiziksel kontroller
her ay yapılır. Sistemin dezenfeksiyonu ise en az yılda bir kez yapılır.

c) Eğer bir sıcak su tankı veya sıcak su sisteminin bir kısmı bir hafta veya daha uzun
bir süre ile bakım ve benzeri nedenlerle devre dışı kaldıysa; yeniden kullanıma sokulduğu
andan itibaren suyun sıcaklığı en az bir gün süre ile 70°C’ın üzerinde tutulur.

ç) Sıcak su tanklarında bulunan suyun sıcaklığı yıl boyunca en az 60°C düzeyinde tu-
tulur. Sıcak su tanklarına geri dönen su en az 50°C olur.

d) Sıcak su ısıtıcı tanklarında; eğer soğuk su girişi veya sıcak su dönüş bağlantısı doğru
yapılmamışsa durgunluk olabileceğinden; bu durgunluk, bağlantı noktalarının değiştirilmesi
ile giderilir. Fiziksel kontroller her ay yapılır.

e) Kullanılmayan odalardaki musluk ve duş başlıklarından sıcak ve soğuk suyun her
gün 3-5 dakika akıtılması sağlanır.

f) Binanın hemen her noktasında musluk veya duş başlıklarından akıtılan suyun sıcak-
lığı bir dakika içinde 50-60°C arasında bir sıcaklığa ulaşması sağlanır ve her gün suyun sıcaklığı
ölçülür.

g) Konaklama birimlerinde şehir şebekesi dışında farklı bir kaynaktan su temin ediliyor
ise binanın rastgele seçilen birkaç noktasından her gün musluklardan akıtılan suyun klor düzeyi
ile suyun sıcaklığı ölçülerek kayıt edilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında şehir şebekesi dışında
farklı bir kaynaktan su kullanıp kullanmadığı aranmaksızın binanın rastgele seçilen birkaç nok-
tasından her gün musluklardan akıtılan suyun klor düzeyi ile suyun sıcaklığı ölçülerek kayıt
edilir.

ğ) Duş başlıkları ve musluk filtrelerinde oluşan sediment her ay amaca uygun kalıntı
önleyici/gidericilerle temizlenir ve her hafta dezenfekte edilir.

h) Kullanımda olan soğutma kulelerinin 3 ayda bir işletme bakımı yapılır ve yılda en
az 2 kez mekanik olarak temizlenir, tortu ve sediment tamamen uzaklaştırılır, organizmaların
üremesini engellemek için Bakanlıktan alınmış üretim veya ithal iznine sahip biyosidal ürünler
kullanılır. Sediment birikiminin fazla olması durumunda bu süreler kısaltılır.

ı) Kalorifer sistemi en az yılda bir kere temizlenir ve dezenfekte edilir.
(2) Konaklama birimi bir hafta veya daha uzun süre kapalı tutuluyorsa, misafir kabul

etmeden önce aşağıdaki önlemler yerine getirilir:
a) Bütün sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı 70°C’a kadar çıkarılır (heating) ve en

az 24 saat süre ile bu düzeyin korunması sağlanır.
b) Bütün sıcak su muslukları ve duş başlıklarından en az 5-10 dakika süre ile suyun

akıtılması sağlanır (flushing); bu şekilde musluktan akan suyun sıcaklığı en az 60°C olur.
c) En az 24 saat süre ile musluklardan akan suyun sıcaklığı 60°C’ın üstünde tutulur.
ç) Ayrıca sıcak ve soğuk su sisteminin tümünde bakiye klor miktarı en az 3 ppm olacak

şekilde hiperklorinasyon yapılır; en az 24 saat süre ile bu düzey korunur. Diğer kimyasal era-
dikasyon yöntemlerinden birisi de tercih edilebilir. Bu işlemler sırasında konaklama birimi yet-
kilileri tarafından, konaklama biriminde konaklayan misafirlerin suyu içme-kullanma amaçlı
kullanmamaları için gerekli tüm tedbirler ve önlemler alınır.

d) Duş başlıkları ve musluklar temizlenir, oluşan kireç ve/veya kalıntı tabakaları gide-
rilir.

e) Soğutma kuleleri tümü ile boşaltılıp, bütün tortu ve kirlilik uzaklaştırılır. İç yüzeyler
temizlenir ve dezenfeksiyonu sağlanır. Sistem yeniden kullanıma sokulurken etkili biyosidler
uygulanır.

(3) Konaklama birimlerinde birinci ve ikinci fıkra kapsamında uygulanan rutin koru-
yucu önlemlere ilişkin olarak dosya tanzim edilir ve istenilmesi durumunda veya denetim es-
nasında Müdürlük/TSM’ye veya denetçilere ibraz edilir.
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Rutin numune alınacak konaklama birimleri
MADDE 9 – (1) Rutin koruyucu önlemler kapsamında vaka çıkmasa dahi yataklı sağlık

kurum ve kuruluşlarından su numunesi alınır.
Rutin numune sayısı ve alım noktaları
MADDE 10 – (1) Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından en az yılda bir kez olmak

üzere katlardaki odaların sıcak su muslukları ve duş başlıklarından 100 yatağa kadar en az 5
numune alınır, ilave her 50 yatak için bu sayıya 1 numune daha ilave edilir.

(2) Bünyesinde riskli birim olarak tanımlanan doku-organ transplantasyon ünitesi, he-
matoloji veya onkoloji servisleri içeren hastanelerde bu birimleri de temsil edecek şekilde eşit
aralıklarla yılda 2 kez rutin numune alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen rutin numune sayılarına ilave olarak, tesiste
bulunması durumunda sıcak su tankı ve soğuk su tankı ile binaya giren şebeke suyu deposundan
en az ikişer numune, merkezi havalandırma sistemi soğutma kulesi ve kondansatörü, buz ma-
kinesi, termal havuz, artezyen kuyusu, artezyen su deposunun her birinden en az birer numune
daha alınır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen numuneler binadaki katları temsil edecek şekilde odaların
duş başlıklarından ve lavabo musluklarından alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Sistemlerinin Temizlenmesi ve Dekontaminasyonu

Fiziksel yöntemler
MADDE 11 – (1) Konaklama biriminde Lejyoner hastalığı vakası saptandığında veya

su numunelerinde legionella bakterisi ürediğinde, rehberde belirtildiği üzere, öncelikle konak-
lama birimlerinin fiziki şartlarının bakterinin yaşaması ve çoğalmasını engelleyecek şekilde
düzenlenmesi gerekir. Bu kapsamda; tanklarda biriken tortu ve sedimentin süpürülüp temiz-
lenmesi, tesisatın tümü ile boşaltılıp doldurulması, soğutma kulelerinin ve depo iç yüzeylerinin
fırçalanarak biyofilm tabakasının kazınması, filtrasyon gibi fiziksel yöntemler uygulanır.

Dekontaminasyon yöntemleri
MADDE 12 – (1) Konaklama biriminde vaka veya üreme tespit edildiği durumlarda

11 inci maddede belirtilen fiziksel yöntemlerin uygulanmasından sonra legionella bakterisinin
yaşamasının ve çoğalmasının önlenmesi kapsamında etkili olmak şartıyla termal, kimyasal
veya radyasyon ile eradikasyon yöntemlerinden en az biri rehberde belirtildiği şekilde uygu-
lanır. Bu işlemler sırasında konaklama birimi yetkilileri tarafından, konaklama biriminde ko-
naklayan misafirlerin suyu içme-kullanma amaçlı kullanmamaları için gerekli tüm tedbirler ve
önlemler alınır.

(2) Dekontaminasyon amacıyla aşağıdaki yöntemler uygulanır:
a) Termal eradikasyon yöntemleri:
1) Yüksek ısıtma (superheating) yöntemi: Sıcak su tanklarındaki suyun sıcaklığı en az

24 saat süresince 70°C’nin üzerine çıkarılır ve son kullanma noktalarında da 60°C’nin üzerinde
olması sağlanır. Konaklama biriminin risk durumuna (biyofilm, sediment ve kireç oluşumları-
nın derecesi, sistemin eskiliği ve benzeri) göre superheating süresi 72 saate kadar uzatılabilir.

2) Flushing: Tanklarda biriken tortu ve sedimentin süpürülüp temizlenmesi ve tesisatın
tümü ile boşaltılıp doldurulmasından sonra suyun uç noktalarda 60°C’ye ulaşmasından sonra,
tüm musluklar ile duş başlıklarından en az 5-10 dakika süreyle akıtılması işlemidir.

3) Şok ısıtma: Sistemin belirli bir yerinde bulunan suyun aniden yüksek ısılara (>88°C)
çıkarılması ve hemen ardından uygun miktarda soğuk su ile karıştırılarak kullanıma verilmesi
işlemidir.

b) Kimyasal eradikasyon yöntemleri:
1) Klorlama: Sudaki klor düzeyinin son kullanma noktalarında en az 2 saat, mümkünse

24 saat süreyle en az 3 ppm olacak şekilde yüksek konsantrasyonda klor (hiperklorinasyon)
uygulanmasıdır.
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2) Ayrıca kullanım yerlerine uygun olarak seçilen etkili biyosidal ürünlerden olan Ozon,
Hidrojenperoksit (H2O2) veya Bakır (Cu)-Gümüş (Ag) İyonizasyon uygulamalarından herhangi
biri kullanılarak dekontaminasyon işlemi yapılabilir.

c) Radyasyon ile eradikasyon yöntemleri:
1) Ultraviyole uygulaması: Optimum sonuç için 40°C’deki suyun Ultraviyole (UV) ci-

hazı ile %100 transmisyon esası ile 254 nm UV dalga boyunda işleme tabi tutulmasıdır.
ç) Konaklama birimlerinde, legionella bakterisinin yaşamasının ve çoğalmasının ön-

lenmesi amacı ile yapılacak kimyasal çalışmalar kapsamında, kullanılacak biyosidal ürünlerin
kullanım amacına uygun olarak Bakanlıktan üretim ve ithal iznine sahip olması gerekmektedir.
Uygulanan tüm işlemlerden sonra kullanıma verilecek suyun kalitesi 17/2/2005 tarihli ve 25730
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte be-
lirtilen özelliklere uygun olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürveyans Çalışmaları

Vaka sürveyansı
MADDE 13 – (1) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bu-

laşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan lejyoner hastalığı
için klinik vaka tanımına uyan vakaların olması durumunda vaka sürveyansı başlatılır.

(2) Bu kapsamda, lejyoner hastalığı düşünülen vakalarda rehberde belirtilen şekilde nu-
mune alınır ve laboratuvara gönderilir.

(3) Analiz sonucunun pozitif olması durumunda laboratuvar tarafından sonuç muayene
eden hekime telefon ile derhal bildirilir.

(4) Muayene eden hekim tarafından laboratuvar sonucuna göre olası ve kesin vaka
tanısı konulan hastalar için rehberde düzenlenen formlar ile bildirimi zorunlu hastalık fişleri
düzenlenerek TSM’ye bildirilir.

(5) Kurum tarafından salgın kararı verilen durumlarda, toplumun zararlı etkilerden ko-
runması için halka duyuru, alan ve/veya mekânın tamamının veya bir bölümünün kapatılması
gibi tedbirler de dâhil olmak üzere gerekli bütün önleyici tedbirler alınır.

Aktif sürveyans
MADDE 14 – (1) Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarında vaka çıkması veya rutin ça-

lışmalar kapsamında alınan numunelerde üreme tespit edilmesi durumlarında vaka sürveyansı
kapsamında aktif sürveyans çalışmaları başlatılır.

(2) Bu kapsamda, legionella sorumlusu tarafından ilgili hekimlerden pnömoni tanısı
düşünülen hastaların lejyoner hastalığı yönünden de değerlendirilmesi istenilir. Ayrıca, geriye
dönük olarak vaka arama çalışmaları başlatılır.

Çevresel sürveyans
MADDE 15 – (1) Lejyoner hastalığı bildiriminin ELDSNet üzerinden veya herhangi

bir sağlık biriminden yapılması veya sağlık hizmeti veren konaklama birimlerinde yapılan rutin
çalışmalar kapsamında üreme olması durumunda Müdürlük/TSM tarafından rehberde belirtilen
algoritmaya göre hemen çevresel sürveyans çalışmalarına başlanır.

(2) Çevresel sürveyans kapsamında yataklı sağlık kurumları ve diğer tüm konaklama
birimlerinde ilk, ikinci ve üçüncü incelemeler yapılır.

İlk inceleme
MADDE 16 – (1) Konaklama biriminde, öncelikle su sistemi değerlendirilir. Yataklı

sağlık kurum ve kuruluşları için 10 uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, 500’den az
yataklı diğer konaklama birimlerinde periferik noktalardan (katlardaki odaların sıcak su mus-
lukları ve duş başlıklarından) en az 10 su numunesi, 500’den fazla yataklı konaklama birimle-
rinde ise periferik noktalardan ilave her 50 yatak için en az 1 örnek daha olacak şekilde su nu-
munesi alınır. Su sisteminin dekontaminasyonu işlemlerine hemen başlanır.
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(2) Konaklama birimi işleticisi tarafından su numunesi alınmasına izin verilmemesi
ve/veya su sisteminin dekontaminasyonu çalışmalarına başlanmaması durumunda halka duyuru
ve alan ve/veya mekânın tamamının veya bir bölümünün kapatılması gibi tedbirler de dâhil
olmak üzere gerekli bütün önleyici tedbirler alınabilir.

İkinci inceleme
MADDE 17 – (1) İlk inceleme kapsamında su sisteminin dekontaminasyonu çalışma-

larının başlamasından 24 saat sonra konaklama birimine tekrar gidilir, dekontaminasyon işlemi
sırasındaki su klor düzeyi ve su sıcaklığı tespit edilir.

(2) İlgili formlar doldurularak 10 gün içinde Müdürlük tarafından Kuruma gönderilir.
Üçüncü inceleme
MADDE 18 – (1) İlk incelemeden sonra en geç 15 gün içinde konaklama birimine tek-

rar gidilir. Konaklama biriminde yapılması gereken dekontaminasyon işlemleri yerinde değer-
lendirilir.

a) Konaklama birimi yetkilisi tarafından imzalanan rehberin ekinde yer alan rutin kont-
rol önlemleri listesi ve taahhütname alınır.

b) Daha sonra, yapılan dekontaminasyon işlemlerinin değerlendirilmesi amacı ile su
örnekleri alma talimatına göre ikinci su numunesi alınır laboratuvara gönderilir. Birinci su nu-
munesinin laboratuvar inceleme sonuçları “uygun” olarak gelmiş olsa dahi ikinci su numune-
sinin alınması zorunludur.

c) İkinci su numunesinin analiz sonuçları geldikten sonra ilgili formlar doldurularak
Kuruma gönderilir.

(2) İl düzeyinde yapılan çevresel sürveyans çalışmaları bildirim tarihinden itibaren en
geç 30 gün içinde tamamlanır ve ilgili formlar doldurularak Kuruma gönderilir.

(3) İkinci su örneklemesinin analiz sonucu uygun çıkar ise konaklama biriminde rutin
kontrol önlemlerine başlanır.

(4) Analiz sonucu uygun çıkmaz ise konaklama birimine tekrar su sistemi dekontami-
nasyonu işlemleri yaptırılır ve dekontaminasyonu takiben yaklaşık 3-5 gün sonra tekrar kontrol
amaçlı su numunesi alınarak analiz için gönderilir. Su numunelerinin analiz sonuçları uygun
çıkana kadar bu işlemler tekrarlanır.

(5) Vaka çıkan konaklama birimlerinde rutin kontrol önlemlerinin uygulanması Mü-
dürlük veya TSM tarafından iki aylık periyotlarla iki yıl süreyle denetlenir. Yapılan rutin de-
netimler sırasında rehberde düzenlenen formlar doldurularak Müdürlüğe gönderilir.

(6) Hastane kaynaklı lejyoner hastalığı tespit edildiğinde; kaynak araştırması sırasında
yukarıda belirtilen çalışmalara ilaveten hasta ile ilişkili olduğu düşünülen tıbbi cihazlardan da
numune alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarlar

Legionella bölge laboratuvarları ve görevleri
MADDE 19 – (1) Lejyoner hastalığının kontrolünde, geçerli tanı kapasitesine sahip

Kurumca belirlenmiş laboratuvarlardır.
(2) Legionella bölge laboratuvarlarının görevleri şunlardır:
a) Çalışmalarını rehbere uygun olarak yürütür.
b) Kurumca belirlenen ulusal standartları uygular.
c) Ulusal referans laboratuvarının düzenlediği legionella spesifik eğitim programına

katılan en az bir mikrobiyoloji uzmanı ve bir sağlık personeli bulundurur.
ç) Suda ve klinik örneklerde kültür yöntemiyle legionella izolasyon ve identifikasyo-

nunu gerçekleştirir.
d) İdrarda legionella spesifik antijenleri saptamak için üriner antijen testini uygular.
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e) İzole ettiği legionella suşlarını ileri identifikasyon çalışmaları yapılmak üzere ulusal
referans laboratuvarına gönderir. Aynı suşları, Kurumca belirlenen standart prosedürlere uygun
bir şekilde en az 6 ay süre ile stoklar.

f) Laboratuvar çalışması sonucunda elde edilen verileri, aylık olarak ulusal referans la-
boratuvarına ve Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığına gönderir.

g) Laboratuvarda uygulanan yöntemlere ilişkin iç kalite kontrol çalışmalarını yapar, bu
çalışmaları kayıt altına alır. Uygun olmayan sonuçlar için gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde
bulunur.

ğ) Ulusal referans laboratuvarı tarafından düzenlenen laboratuvarlararası karşılaştırma
testleri ve dış kalite kontrol programlarına katılır. Bu katılımları belgeleyerek sonuçları kayıt
altına alır. Uygun olmayan sonuçlar için gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunur.

h) Lejyoner hastalığı kontrol programı laboratuvar ağı içinde yer alır.
Ulusal referans laboratuvarının görevleri
MADDE 20 – (1) Ulusal referans laboratuvarının görevleri şunlardır:
a) Lejyoner hastalığının kontrolü için sürveyans sisteminin Rehberde belirtildiği şekilde

yürütülmesine, ulusal laboratuvar tanı kapasitesinin geliştirilmesine ve ulusal düzeyde strateji
oluşturulmasına destek olur.

b) Lejyoner hastalığı kontrol programı kapsamında yürütülen laboratuvar çalışmalarının
standartlarını belirler. Doğru, geçerli, güvenilir tanı konulmasına ve laboratuvarlararası tanı
standardizasyonunun sağlanmasına yönelik ulusal standartları oluşturur.

c) Lejyoner hastalığı kontrol programı laboratuvar ağının oluşturulmasını koordine eder.
ç) Laboratuvarların çalışmalarını koordine eder, faaliyetlerini izler ve değerlendirir.
d) Laboratuvarların legionella konusunda yeterli teknik kapasiteye ulaşması için eğitim

programları düzenler, laboratuvarlararası karşılaştırma testleri yapar ve laboratuvar değerlen-
dirme ziyaretlerinde bulunur.

e) Bilimsel ve ulusal/uluslararası teknik mevzuat uyumu ile ilgili konularda danışmanlık
yapar.

f) Lejyoner hastalığının kontrolüne ve tanısına yönelik yeni tekniklerin geliştirilmesi
amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütür.

Lejyoner hastalığı laboratuvar ağı
MADDE 21 – (1) Kurum kapsamındaki ulusal referans laboratuvarı tarafından koordine

edilen, lejyoner hastalığı kontrol programına dâhil olan halk sağlığı laboratuvarlarından oluşan
ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarının da yer alabileceği görev
ve sorumlulukları belirlenmiş lejyoner hastalığı kontrol programı laboratuvar ağıdır.

(2) Ulusal referans laboratuvar, lejyoner hastalığı kontrol programı kapsamında, lejyo-
ner hastalığının sürveyansı ve kontrolüne yönelik laboratuvar ağ yapısını oluşturur. Aynı za-
manda Kurumca analiz yetkisi verilen laboratuvarların laboratuvar ağına dâhil olmasını sağlar.

Laboratuvar ağına dâhil olma kriterleri
MADDE 22 – (1) Laboratuvarlar, verilerinin kabul edilebilirliği açısından aşağıda be-

lirtilen kriterler doğrultusunda laboratuvar ağına dâhil edilirler.
a) Suda legionella analizi için Kurum tarafından verilen analiz yetkisine sahip olan la-

boratuvarlar ağa dâhil edilir.
b) 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar

Yönetmeliğine göre klinik numunelerin incelenmesinde Bakanlık tarafından legionella analiz-
leri için test bazında referans yetkili laboratuvar olarak belirlenen bütün laboratuvarların labo-
ratuvar ağına dâhil olması gereklidir.

c) Ağa dâhil olan laboratuvarlar; tanıda kurum tarafından belirlenen ulusal standartları
uygular.
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ç) Ağ kapsamındaki laboratuvarlar; ulusal referans laboratuvarı tarafından uygulanan
laboratuvarlararası karşılaştırma ve dış kalite değerlendirme programlarına katılır ve başarılı
sonuçlar almak zorundadır.

d) Ağa dâhil olan laboratuvarlar; ulusal referans laboratuvarı tarafından uygulanan ye-
rinde değerlendirme programına dâhil olur.

e) Lejyoner hastalığı kontrol programı kapsamında klinik numune çalışan ve (c), (ç)
ve (d) bendlerindeki koşulları sağlayan laboratuvarlar da müracaatları sonrasında ağa dâhil
edilir.

Laboratuvarların fiziki ve biyogüvenlik şartları
MADDE 23 – (1) Legionella türü bakteriler, uluslararası risk sınıflandırmasında Risk

Grubu-2 patojenler arasında yer alır. Risk Grubu-2 mikroorganizmalarla yapılacak çalışma Bi-
yogüvenlik Düzeyi-2 standartlarına uygun dizayn edilmiş laboratuvarlarda yürütülür. Bu kap-
samda kurum tarafından belirlenmiş ulusal standartlar temel alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Numune alma yetkisi
MADDE 24 – (1) Numuneler, Müdürlük veya TSM’de görevli personel tarafından reh-

berde belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak alınır ve gönderilir.
Suda legionella analiz yetkisi
MADDE 25 – (1) Suda legionella analizi konusunda yetkili laboratuvarlar ve bu labo-

ratuvarların sahip olması gereken standartlar Kurum tarafından belirlenir.
Analiz sonucu bildirimi
MADDE 26 – (1) Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan rutin numunelere ait

analiz sonuçları, analizi gerçekleştiren laboratuvarlar tarafından ilgili yataklı sağlık kurum ve
kuruluşlarına bildirilir.

(2) Vaka ile ilişkili olduğu düşünülen konaklama biriminden alınan numunelere ait ana-
liz sonuçları, konaklama birimine ve ilgili Müdürlüğe gönderilir.

(3) Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan incelemeler sonucunda legionella
yönünden herhangi bir pozitiflik tespit edildiği durumlarda konaklama birimleri tarafından
TSM/Müdürlüğe ivedilikle haber verilecektir.

(4) Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, yataklı sağlık kurum ve kuruluşları tara-
fından rehberde düzenlenen forma işlenerek TSM/Müdürlüğe gönderilir.

(5) Hastanelerden gelen sonuçlar; Müdürlük tarafından, rehberde düzenlenen forma iş-
lenerek aylık olarak Kuruma gönderilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 1593 sayılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinde yer alan idari yaptırım uygulanır.
Rehber
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tara-

fından rehber ile belirlenir.
Ücretler
MADDE 29 – (1) Çevresel sürveyans çalışmalarında alınan numunelerin laboratuvara

gönderilmesine ilişkin masraflar ile hizmet ve analiz ücretleri konaklama birimleri tarafından
ödenir.

(2) Klinik numunelerin gönderim ve analiz ücretleri gönderen sağlık kurumu tarafından
ödenir.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/47
İşyeri : Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 

ve bağlı işyerleri
Merkez Mah. Çobançeşme Cad. Sardunya Sok. No: 1
Kağıthane/İSTANBUL (merkez)

SGK Sicil No : 723109.034
Tespiti İsteyen : Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
İnceleme  : Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyerlerinde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkezi Çobançeşme Cad. Merkez Mah. Sardunya Sok.
No: 1 Kağıthane/İSTANBUL, Akçaburgaz Mah. 1584. Sok. No:23 Esenyurt/İSTANBUL,
Akçaburgaz Mah. 54. Sok. No: 4 Esenyurt/İSTANBUL, Akçaburgaz Mah. 101. Sok. No: 18
Esenyurt/İSTANBUL, Akçaburgaz Mah. 121. Sok. No: 8 Esenyurt/İSTANBUL ve Ayazağa
Cendereyolu Pirnal Keçeli Bahçe Sarıyer/İSTANBUL adreslerinde kurulu bulunan işyerlerinde
seconder ambalajlama, depolama, dağıtım ve ofis işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda
yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyerleri yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve gü-
zel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar veril-
miştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/48
İşyeri : Burakcan Oto. İnş. Tem. Tur. Bilg. Yaz. Dan. Tic. San. Ltd. Şti.

Fatih Cad. Çağla Sok. No: 2 Tepebaşı-Keçiören/ANKARA 
SGK Sicil No : 1275541.006 
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Burakcan Oto. İnş. Tem. Tur. Bilg. Yaz. Dan. Tic. San. Ltd. Şti.’nde

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız
ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde klinik destek hizmetlerinin yürütüldüğü,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmet-
ler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Burakcan Oto. İnş. Tem. Tur. Bilg. Yaz. Dan. Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde yü-
rütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal
hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar veril-
miştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/49
İşyeri : Doruk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Dikilitaş Mah. Eren Sk. No: 28 K:2-3 Beşiktaş/İSTANBUL (merkez)
SGK Sicil No : 1089460.034-1078038.034-1539643.035         
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Tespiti İsteyen : Dev İletişim-İş Sendikası
İnceleme  : Doruk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; Dikilitaş Mah. Eren Sk. No :28 Kat: 2-3 Beşiktaş/İSTANBUL, Dikilitaş Mah.
Eren Sk. No: 10/14 Özsoy Plaza Beşiktaş/İSTANBUL, Cumhuriyet Bul. Mahmut Rıza İş Mer-
kezi Dış Kapı No: 6 İç Kapı No:14/99 Konak/İZMİR adreslerinde kurulu bulunan işyerlerinde
kurumsal müşterilere yönelik olarak web, e-posta barındırma (hosting) hizmetleri, ağ, ağ gü-
venliği, sunucu satışı ve bulut bilişim hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İş-
kolları Yönetmeliğinin 07 sıra numaralı “İletişim” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Doruk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği iti-
bariyle İşkolları Yönetmeliğinin 07 sıra numaralı “İletişim” işkoluna girdiğine ve yapılan bu
tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/50
İşyeri : Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.

Cevizlidere Mah. 7. Sok. Demirler Palmiye İş Merkezi No: 4/4
Balgat-Çankaya/ANKARA 

SGK Sicil No : 1083515.061  
Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası
İnceleme  : Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nde Ba-

kanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) işyerinde temizlik işlerinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler”
işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüm-Pa Temizlik ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna gir-
diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/51
İşyeri : Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 3A  Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL 
SGK Sicil No : 1164978.042          
Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası
İnceleme : Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Selçuk Üniversitesi Kampüsü
işyerinde temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20
sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar: Cam-Pak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağlık Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürü-
tülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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13/5/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Mayıs 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29354 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/1189 
Karar No : 2014/312 
Tehdit, basit yaralama, birden fazla kişi ile tehdit suçundan sanık hasan ve Faheema Najm 

oğlu 1970 Doğ. Bağdat Nüf. kayıtlı ALİ HASAN JAWAD AL NAOASH hakkında İst. C. 
Savcılığının 20/12/35219 esas nolu ve 29/5/2012 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan 
kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda. 

G.D - Tehdit, basit yaralama, birden fazla kişi ile tehdit suçundan yukarıda açık hüviyeti 
yazılı sanık hakkında TCK 61, 53/1, maddesince verilen 3 ay 10 gün hapis cezasının, 5271 sayılı 
Yasanın 231/8 maddesince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 
ertelenmesine dair, gerekçeli kararın sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar 
tebliğ edilmemiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş 
sayılmasına karar verildi. 3361 —— • —— 

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi Sanık Adı Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri 

Tarihi Suçu Cezası 

2013/259 2014/317 14/11/2014 MOSLEM MANDAAVDI Saraddın İRAN KAÇAKÇILIK 
80,00 TL Adli Para Cezası 

3.000,00 TL Adli Para Cezası 

 3220 —— • —— 
İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/102  
SANIK ADI SOYADI : CÜNEYT OVALI 
SUÇ : Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında 

hırsızlık 
SUÇ TARİHİ  : 10/12/2011 
KANUN MADDESİ : TCK. 142/1 -b, 62, 52378 S.Y. 51/1, 51/3, 51/6 
CEZA MİKTARI : 1 yıl 8 ay hapis cezasının ertelenmesine 2 yıl denetim süresinin 

belirlenmesine 
KARAR TARİHİ : 25/11/2014 
Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın, adı geçenin adresinde bulunamaması 

nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 3365 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2015 – Sayı : 29354 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DOME VANA YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Dome Vana 

Yedekleri alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/57045 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinelbistanbtermik@gmail.com 

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Dome Vana Yedekleri, 118 takım, 3701 adet 

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saat : 21/05/2015 Perşembe günü saat 14:00 

4 - İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2015/17) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL 

(KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 21/05/2015 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 4254/1-1 

—— • —— 
BASKILI ATLET POŞETİ VE KASA POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Küçük), 

12.500 kg Baskılı Atlet Poşet (Orta), 12.500 kg Baskılı Atlet Poşet (Büyük), 10.000 kg Baskılı 

Atlet Poşet (Battal) ve 5.000 kg Kasa Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale 

edilecektir. 

2 - İhale 28.05.2015 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 28.05.2015 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74 4209/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 20.000 ton Kireçtaşı 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/56495 

1 - İdarenin 

a ) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b ) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c ) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 20.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Temmuz 2015 - 30 Kasım 

2015 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar 

itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28.05.2015 Perşembe Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 4153/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Teşekkülün; 

a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82/0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a)  Niteliği ve Türü Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1   Enerji ve Kumanda 

     Kablosu 
3 Kalem 2015-51527 TER-AEL-2015-114 100,00-TL 3/6/2015 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir  

d) İhale usulü   : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 

b) Tarihi ve Saati  : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14:00 

c) İhale Dokümanlarının 

    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80) Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 4240/1-1 
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ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır (Tevsii) Organize Sanayi 

Bölgesine ait, Enerji Nakil Hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş 

Kapısı Yanı Merkez/DİYARBAKIR  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait enerji nakil hattı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR 

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

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2015 Tedaş B.F. ile) : 3.358.490.- TL 

f) Geçici Teminatı : 235.094,30.- TL 

3 - İhalenin 

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu   

Söğütözü - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 3/6/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

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

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

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

sunulması gerekmektedir 

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

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

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Diyarbakır (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Elazığ Yolu 22. 

Km Organize Sanayi Müd. Giriş Kapısı Yanı Merkez/ DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir 

veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4199/2-2 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI “56.000 KG.SİYAH KAUÇUK HAMURU” 

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/57371 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 56.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI (KAU 

- TŞ - 014 - G Nolu Teknik Şartnameye Göre) 0,5 mm lik 

20.000 kg./2 mm.lik 10.000 kg./4 mm.lik 26.000 kg 

b) Teslim Yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 

  1. Parti HAZİRAN 2015 ayı 3. Hafta - 28.000 Kg 

  2. Parti AĞUSTOS 2015 ayı 2. Hafta - 28.000 Kg. 

olarak teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.05.2015 - Pazartesi - Saat: 14:00 

c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 

8.maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 75. - TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 75. - Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - 

Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR 

ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 

5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 

61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 
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6 - Teklifler, 25.05.2015 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz )takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4257/1-1 

—— • —— 

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ANKARA-KONYA-ANKARA HATTINDA İŞLETİLEN 

KONVANSİYONEL TRENLERİN YOLCULARI İLE YHT BAĞLANTILI  

KOMBİNE YOLCULARININ KARAMAN - KONYA - KARAMAN  

ARASI SEYAHATLERİNİN 22/06/2015-31/12/2015 TARİHLERİ 

ARASINDA OTOBÜS KİRALANMAK SURETİYLE  

SAĞLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/57884 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4199-4469 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - İhale konusu işin adı  : Teşekkülümüzün Ankara - Konya - Ankara hattında 

işletilen konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT 

bağlantılı kombine yolcularının Karaman - Konya -

Karaman arası seyahatlerinin 22/06/2015 - 31/12/2015 

tarihleri arasında otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması 

hizmet alımı işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 03/06/2015 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Genel Sipariş Şubesinde 4026-B no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin Kat) KDV dahil 100,- 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. 4272/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ (SİGMA) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı: 

İşin Adı : ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT 

PROFİLİ (SİGMA) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/55734 

Dosya No : 1522040 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ÇZK Oluk Kayıt Profili (Sigma): 1 kalem (11.225 adet) 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü Stok Sahası ZONGULDAK  

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 08/06/2015 Pazartesi günü saat:15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08/06/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur 4195/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 13 KALEM TONLUK OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/55146 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 - 84       Fax: 0 372-251 19 00 - 

253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i:         Malzemenin Cinsi  Miktarı (Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - 13 Kalem Tonluk Ocak 

Arabası Yedekler 
16,900 

TOPLAM 16,900 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Tonluk ocak arabası yedekleri 60 günde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 01.06.2015 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1517022 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

Ancak TOA koşum takımı (komple) ile koşum takımı kancası ve kanca halkası beraber 

çalıştıklarından bir bütün olup toplamda en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 

numaralı hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale 

dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale 

dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01.06.2015 Pazartesi - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
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birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. TOA koşum takımı (komple) ile koşum takımı kancası ve kanca halkası beraber 

çalıştıklarından bir bütün olup bu iki kaleme kısmi teklif verilemeyecektir. İstekliler ihale konusu 

diğer malzemelere kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 4258/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM VANTÜP, “Y” PARÇASI (PANTOLON), 

REDÜKSİYON VE ÇELİK TELLİ VANTÜP ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN  

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2015/56251 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i               Malzemenin Cinsi  Miktarı (Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - 10 Kalem Vantüp, “Y” Parçası 

(Pantolon), Redüksiyon ve Çelik 

Telli Vantüp 

 1.495 

                   TOPLAM:  1.495 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Firmalar teslim süresi ile ilgili termin planlarını 120 

takvim gününü aşmayacak şekilde tekliflerinde açık 

olarak belirteceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.06.2015 Pazartesi - Saat 15: 00 

c) Dosya no : 1517023 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

4.3. Firmalar imalatları ile ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. Yabancı 

menşeili ürünler için Grup - 1(metan) gazlı yeraltı maden ocaklarında vantüp olarak 

kullanılabileceğine ait test raporu veya sertifikanın(ATEX) bir kopyası ve Türkçe tercümesi 

teklife eklenecektir. Yerli üretici firmalar alev yürütmez özellik testi için TTK 

Laboratuarı/ZONGULDAK’ tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test 

raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir kopyası ve Türkçe  tercümesini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 8 kalem 

malzeme için 2 grup olarak toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.06.2015 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 8 kalem malzeme ekonomik açıdan 

2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 

değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 4259/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile 

satın alınacaktır 

 

MALZEME GRUBU MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı) 20.000 Adet 
Teknik 

Şartname 
26.05.2015 

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple 

Sentetik Toz Deterjan 
300.000 Kg. 

Teknik 

Şartname 

26.05.2015 
Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız 

Sentetik Toz Deterjan 
100.000 Kg. 

Teknik 

Şartname 

Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü 

Ayarlı Sentetik Toz Deterjan 
200.000 Kg. 

Teknik 

Şartname 

Yanmış Yağları Temizleme 

Maddesi (1 L) 
30.000 Şişe 

Teknik 

Şartname 
27.05.2015 

Yanmış Yağları Temizleme 

Maddesi (5 L) 
60.000 Litre 

Teknik 

Şartname 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığından görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm 

alınabilmektedir. Bu ihale evrakının imzalanmış hali de teklif dosyasında bulunacaktır. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, 

sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 

olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta 

sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 

bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 
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5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme (toz deterjanlar) için verilen firma 

numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, 

fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri 

istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine 

teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır.  

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, 

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

tutarda, ihale tarihinden itibaren EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ 

TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği 

ibaresine yer verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4211/1-1 

—— • —— 

ERTELEME İLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

“KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART 

(KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ” 

12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 04.06.2015 günü saat 

14:30’da yapılacağı duyurulan “Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti” satın alınması 

ihalesinin Zarf Teslim Tarihi 08.06.2015 tarih saat 10:00, ihale tarihi 08.06.2015 tarih saat 

14:30’a ertelenmiştir. 4277/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Şerif Ali GÜNDURU (Denetçi No: 2077, Oda Sicil No: 7605) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarihli ve 

E.2015/502 sayılı kararı ile “davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi 

geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin 

teminat aranmaksızın durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Şerif Ali GÜNDURU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 

işleminin yürütülmesi 22.04.2015 tarihli ve 11360 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 4235/1-1 



13 Mayıs 2015 – Sayı : 29354 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A 

Blok) 256148 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi 

No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare 

Mahkemesinin 27.02.2015 tarihli ve E.2014/1584-K.2015/132 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.04.2015 tarihli ve 11891 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4237/1-1 

————— 
10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Hane Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile ilgili ilanda sehven yazılan "Sorumlu Denetim Elemanı Mustafa KALAYCI'nın (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320)" ifadesinin 

çıkarılarak, "Şirket Ortağı veya Yetkilisi Mustafa KALAYCI'nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No:61320)" ifadesinin eklenmesi 29.04.2015 

ve 11789 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4236/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter 

onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

(yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması 

gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) 

takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru 

tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen 

yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 

KADRO 

ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Radyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

İletişim 

Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doçent 1 

Fen- Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü Doçent 1 

 4275/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85280 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 07.04.2015 tarih ve 543 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 1002 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 13.05.2015 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85280 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Yapracık (Elvan tapulama) Mahallesi 401, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 428, 

432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 484, 485, 486, 487, 488, 

489, 490, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 2397, 2401, 2403, 

2404, 2405, 2411, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2502 parseller ile ekilemez arazi. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4294/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

7560272052 vergi numaralı Şaykan Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzce onaylı 

10160600IM000070/20.01.2010 ve 10160600IM000557/12.05.2010 sayı ve tarihli SDGB'lerinden 

kaynaklanan amme alacağının firmadan tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle firma 

ortağı TC:55012030590 numaralı Volkan GÖRAL adına 3808 sayılı 09.10.2013 tarihli 21.478,10 

TL (GV+KDV Ek Tah.) ve 168 sayılı 14.01.2014 tarihli 71.803,20 TL (GV+KDV Para cezası) 

tutarlı ödeme emri ve TC: 27064248520 numaralı Yasin SÜRÜCÜ adına 3807 sayılı 09.10.2013 

tarihli 9.204,90 TL (GV+KDV Ek Tah.) ve 169 sayılı 14.01.2014 tarihli 30.772,80 TL (GV+KDV 

para cezası) tutarlı ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi aksi 

takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunu hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 

ile Müdürlüğümüzce düzenlenen ödeme emirleri firma ortaklarının bilinen adreslerine ve mernis 

adreslerine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 47. ve 48. 

maddeleri ile 49. maddeleri uyarınca yayım tarihinden 15 gün sonra Tebligat Kanunu uyarınca 

tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 4261/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

43146 adanın batısındaki park alanına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz 

imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4297/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 09.04.2015 tarih ve 564/1350 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 1196/2623 sayılı kararları ile onaylanan Yuva 

Mahallesi 44832 ada 1 nolu parsele ilişkin 84187/Ek2 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan 

tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 4296/1-1 

————— 
Yenimahalle 15131 ada 1 parsel ve 15132 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4295/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından: 

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI  

GİRİŞ SINAVI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 181 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, 

Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 50, iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden görev yapmak üzere 131 İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır. 

Sınava katılma şartları; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı nitelikleri taşımak, 

b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş 

yaşını doldurmamış olmak, 

c) İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, 

iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış 

yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik, 

maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, 

petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

d) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına 

katılmış ve işin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP46 puan türünden en az 

70 puan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklardan KPSSP13 puan türünden en 

az 70 puan almış olmak, 

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen 

boş kadro sayısının 5 katı (250 işin yürütümü, 655 iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere toplam 

905) sayıda aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu 

puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağırılacaktır. 

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına 

elverişli olmak, 

f) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak, 

g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak, 

ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri 

eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak. 
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Başvurular 01.06.2015 günü başlayacak, 15.06.2015 günü çalışma saati bitiminde sona 

erecektir. 

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet 

sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları 

iş talep formu çıktısı ve aynı linkte yer alacak ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya 

posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, internet üzerinden online iş talep 

formunun 15.06.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile iş talep formu aslı ve eklerinin, İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç 22.06.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. 

Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve 

ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 

www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak 

kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav 

saatine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan teslim alabilecekleri gibi, aday başvuru sistemi 

üzerinden alacakları çıktı ile de sınava katılabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara 

ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

Yazılı sınav 11.07.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar 

“Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) 

göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın 

yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz 

üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava 

katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat 

yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr 

internet adreslerinde ilan edilecektir. 

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile iş talep formu, İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden 

temin edilebilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İnönü Bulvarı No: 42 Emek Çankaya ANKARA 

 4267/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur. 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 

Arkeoloji Prohist. ve Önasya Arkeolojisi Doçent 2 1 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Dahili Tıp Bil. Tıbbi Farmakoloji Doçent 3 1 

Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Doçent 3 2 

Temel Tıp Bil. Fizyoloji Doçent 3 2 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Elektrik Müh. Elektrik Makineleri Doçent 3 1 

Jeofizik Müh. Sismoloji Doçent 3 1 

Kimya Müh. Kimya Mühendisliği Doçent 3 1 

Bilgisayar Müh. Bilgisayar Yazılımı Doçent 3 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Özel Hukuk. Medeni Hukuk Doçent 3 2 

REKTÖRLÜK 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Enformatik  Doçent 2 1 

 4264/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/26436 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ankara Üniversitesi Rektörelüğü İl/İlçe ANKARA/Yenimahalle 

Adresi 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Tandoğan Kampüsü Ord. Prof. 

Şevket Aziz Kansu Binası Kat: 7 

Emniyet Mah. İncitaş Sok. 

Tel-Faks 0 312 600 01 55 - 0 312 600 01 57 

Posta Kodu 06500 E-Mail yapiisleri@ankara.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Blok Mimarlık Müh. İnş. Müş. Bil. Tur. 

Mob. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti 
Vedat AĞCA 

Adresi Çoban Yıldızı Sok. 6/3 Çankaya / Ankara  

T.C. Kimlik No.  13964533026 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hitit V.D 1780593917  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
203002  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4273/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4278/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4278/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/47)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/48)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/49)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/50)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/51)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/3924 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

— Danıştay 10. Dairesine Ait Kararlar

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


