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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent-
ler eklenmiştir.

“m) Düzensiz ödeme: Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenli olmadığı
tespit edilen katkı payı ödemelerini,

n) Fona ilişkin zorunlu giderler: Fonun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zo-
runlu olan ve giderin gerçekleştirilmesinden kaçınılması mümkün bulunmayan; tescil ve ilan
giderleri, saklama hizmeti giderleri, bağımsız denetim giderleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu
giderleri, portföy yönetim ücretleri ve fon portföyüne yapılan işlemler için katlanılan aracılık
komisyonları ile Müsteşarlıkça zorunlu olduğu belirlenen diğer giderleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden
yönetim gider kesintisi alınabilir. Ayrıca 14 üncü maddeye göre ödemeye ara verilmesi halinde
ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A
maddesi eklenmiştir.

“Kesintilere ilişkin hükümler
MADDE 22/A – (1) Sözleşmenin ilk beş yılında her yıl için 20 nci ve 21 inci maddeler

kapsamında yapılabilecek toplam kesinti tutarı Ek-3’teki tabloda yer alan maktu tutarı aşamaz.
Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için bu fıkrada belirtilen Yönetmelik maddeleri kapsamında
kesinti yapılamaz.
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(2) 20, 21 ve 22 nci maddeler kapsamında sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ya-

pılabilecek toplam kesinti tutarı, sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, Ek-3’teki tabloda yer

alan tutarı aşamaz.

(3) 22 nci madde kapsamında yapılan fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin

6 ncı yılından itibaren yıllık olarak Ek-4’teki tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine göre katı-

lımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

(4) Müsteşarlıkça Kurulun uygun görüşü alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçeve-

sinde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki fon türleri için yapılacak performans ke-

sintisi ve fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler, bu maddenin üçüncü

fıkrasında belirtilen iade işleminin dışındadır. Müsteşarlık, Kurulun uygun görüşünü alarak

fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintilere üst sınır getirmeye yetkilidir.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan sınırlamaların aşılıp aşılmadığı

şirket tarafından, ilgisine göre her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenin sonlandırılması

anında kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde ilgili sınırlamaların aşıldığının tespiti

halinde, aşan tutar takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bi-

reysel emeklilik hesabına iade edilir. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması

durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında

belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır. İadelerin gecik-

mesinden kaynaklanan zararlar şirketçe karşılanır.

(6) Müsteşarlık, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, Ek-3 ve Ek-4’teki tablolarda

yer alan maktu ve nispi tutarları, izleyen takvim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere,

%50’sine kadar (%50 dahil) artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/1/2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan ve bu tarih itibarıyla halen yürür-

lükte bulunan sözleşmelerde yer alan giriş aidatına ilişkin hükümler, Ek-3’teki tabloda yer alan

ertelenmiş giriş aidatına ilişkin tutar ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşme sona erene kadar ge-

çerliliğini korur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kesintilere ilişkin üst sınır kontrolüne ve iade işlemine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ek-3’teki tabloda belirtilen, Devlet katkısı ile ilişkilendirilen

kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü ile Ek-4’teki tabloda belirtilen, fon toplam gider kesintisine

ilişkin iade işlemi 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, ekteki şekilde değiştirilmiş ve

aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 ve Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2012 28462
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler

Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE

KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM

MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/1992 tarihli ve 21285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest

Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak

Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin adı

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Ka-

yıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest

muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kanun”, “Bakanlık”,

“Bakan”, “Meslek Mensubu” ve “Mesleki Faaliyet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

tir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Kanununu,”

“Bakanlık: Maliye Bakanlığını,”

“Bakan: Maliye Bakanını,”

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri,”

“Mesleki Faaliyet: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı

ile faaliyette bulunmayı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Serbest

Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Maliye

ve Gümrük Bakanlığı,” ibaresi “Maliye Bakanlığı,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek men-

supları ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar bu Yönetmelikte

yer alan hükümlere tabidirler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler

ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama

ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psi-

kolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesi ile 47 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında rehberlik

ve psikolojik danışma alanıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eği-

timler sunmak, 
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b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini,

problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, ders başarılarının arttırılmasını sağlamak, 

c) Öğrencilerin üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmeleri için, üni-

versite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine

yardım etmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili her konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları

desteklemek; bu alanda proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğren-

cilerin gelişmelerine katkı sağlamak,

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-

cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

d) Öğrencilerin kendilerini tanımaları, kişisel, sosyal, ailevi ve akademik başarısızlık

sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağ-

lıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri ama-

cıyla, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmak,

e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, meslekî ve iş seçimine

ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti

sunmak,

f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak

ve onları yönlendirmek,

g) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yap-

mak,

ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya

yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,

h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde rehberlik ve psikolojik

danışma alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak ve öğrencilerin bu konulara

yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları des-

teklemek,
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ı) Rehberlik ve psikolojik danışma konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi

amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

i) Rehberlik ve psikolojik danışma konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

j) Rehberlik ve psikolojik danışma konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

k) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

l) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

(2) Merkez birinci fıkrada sözü edilen faaliyetleri yürütürken, rehberlik ve psikolojik

danışma programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma

mesleğinin etik kurallarına uygun hareket eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür 

b) Yönetim Kurulu 

c) Danışma Kurulu 

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Ku-

rulunda görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil
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eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlen-

dirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine vekil

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili öğretim elemanları arasından, Üniversite bünyesinde yer alan her bir fakülteyi ve yük-

sekokulu temsil eden birer üye olacak şekilde Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam oniki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en

az dört kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun kararları oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki

uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen

kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-

rilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,

Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak top-

lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 

Ekipman ve demirbaşlar 

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel faaliyetler kapsamında alınan

her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kulla-

nımına tahsis edilir.

Personel İhtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar

için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri be-

lirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu

Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu

tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Ku-

rumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren

on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış

olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversi-

telerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya

ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge

şartı aranmaz.

Cezai Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince

yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş

Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.

Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek 1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Mayıs 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29366 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/825  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Ayşe oğlu 1994 D.lu 

Kobane/SURİYE nüf. kayıtlı olan ALİ ZEYDAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 19/03/2015 tarih ve 2014/825 esas, 2015/339 karar sayılı ilamı 

ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3607 

————— 

Esas No : 2014/745  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Fatma oğlu 1987 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan MAHMUD EL HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/745 esas, 2015/246 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3608 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2014/388 

Karar No : 2014/502 

Firar suçundan sanık Mihyaddin ve Kadriye oğ.1990 D.lu, Diyarbakır Lice Kutlu Mah. 

Nfs. Kyt.lı Ömer TAKLUT hakkında 3.Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 09.12.2014 gün ve 

2014/388 - 502 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P. Er Ömer Taklut' un 18.06.2011 - 30.10.2013 tarihleri arasında "Firar" suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1 - a maddesi uyarınca BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 sayılı 

T.C.K.’nun 62/1 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 

ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 30.10.2013 - 27.11.2013 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 

T.C.K'nun 63/1 .inci maddesi uyarınca hükümlülük süresinden MAHSUBUNA, 

Daha önce kendisi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve 

denetim süresi henüz dolmamış olan sanık hakkında CMK'nun 231/8'inci maddesinin yeni 

düzenlemesine göre yeniden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine YER 

OLMADIĞINA, 

Sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat hasıl olmadığından sanık 

hakkında TCK'nun 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına 

YER OLMADIĞINA; 

Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.’nun 50/1 - A 

ve 52'nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 - TL'den hesap edilerek neticeten 

6000 - TL (ALTI BİN TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

İŞBU ADLİ PARA CEZASININ SANIKTAN YİRMİDÖRT EŞİT AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSİLİNE, ÖDENMEYEN 

ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİNE; 

Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.’nun 263 üncü maddeleri 

uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm 

yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize 

veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi 

için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz 

yolu açık olmak üzere üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde 

bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri 

uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 3659 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/1142 

Karar No : 2014/414 

Arkadaşının bir şeyini çalmak suçundan sanık Mehmet İhsan ve Müzeyyen oğ.1992 D.lu, 

Diyarbakır Bismil Tepe Ky. Nfs. Kyt.lı Şeyhmus GÜL hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 11.09.2014 gün ve 2013/1142 - 2014/414 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P. Er Şeyhmus GÜL'ün 30.09.2013 tarihinde "arkadaşının bir şeyini çalmak" 

suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K.’nun 132 nci maddeleri uyarınca 

ALTI AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 

T.C.K.'nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK'nun 231. maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASI veya TCK. 51. Maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık hakkında 

hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 sayılı kanunun 50/1 - A ve 52 nci maddesi uyarınca 

beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek NETİCETEN (3.000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ 

PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, işbu para cezasının sanıktan on eşit aylık 

taksitler halinde tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın 

tamamının defaten tahsiline, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine, 

Talebe uygun; 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 205, 209, 212 nci maddeleri ile CMK.’nun 

263' üncü maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu 

hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri 

birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya 

tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü 

müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, MAĞDUR 

TOLGAHAN DALAKLI tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 

 3660 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2014/176 

Karar No : 2014/488 

Hizmet Esnasında ve hizmete müteallik bir muameleden dolayı amire hakaret suçundan 

sanık Nejat ve Müveddet oğ.1976 D.lu, Gaziantep Nizip Tahtani Mah. Nfs. Kyt.lı Oğuz 

YAPRAK hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 05.11.2014 gün ve 2014/176 - 488 Esas 

ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık (Ter.) J. Er Oğuz YAPRAK'ın, mağdur Uzm. J.IV. Kad. Çvş. Harun KESER'e 

yönelik olarak 19.11.2013 tarihinde Hizmet Esnasında ve Hizmete Müteallik Bir Muameleden 

Dolayı Amire Hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan AsCK.'nın 85/1'inci 

maddesinin ikinci cümlesi uyarınca takdiren asgari hadden uzaklaşılarak ALTI AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul edilerek 

cezasından TCK.'nun 62'nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli sicil kaydı bulunduğundan sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının, 

CMK'nun 231'inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına veya TCK'nun 51'inci 

maddesi uyarınca ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Sanığın talepleri ve düzenli gelirinin bulunmaması, samimi beyanlarda bulunup pişmanlık 

göstermesi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nun 50/1 - f 

maddesi uyarınca BEŞ AY SÜREYLE, günde 4 saati geçmemek üzere İzmir Denetimli Serbestlik 

ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün 5275 sayılı Kanunun 105'inci maddesi uyarınca 

hazırlamış olduğu hizmet listesinden sanığın da görüşü alınmak suretiyle seçilecek kamuya yararlı 

bir işte çalıştırma yaptırımına ÇEVRİLMESİNE, 

Talebe uygun; 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 205, 209, 212 nci maddeleri ile CMK.’nun 

263' üncü maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu 

hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri 

birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya 

tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü 

müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 3661 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI AMBULANS SATILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 ZONGULDAK 

1 - Kurumumuzda mevcut 1 adet özel amaçlı ambulans satılacaktır.  

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

Malzemenin Cinsi Miktarı Tarihi Saati İhale bedeli TL 

Ford Transit Özel Amaçlı 

Ambulans (2003 model) 
1 adet 10.06.2015 15.00 4.500,00 

 
3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma 

Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri 

teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz 

Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.  

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.  

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da 

TTK Ankara Misafirhanesi 7.cad. (Aşkaabat cad.) 19. sk. No:22 BAHÇELİEVLER/ANKARA 

adresinden temin edilebilir.  

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4510/1-1 

—— • —— 
YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300.000 Kg yaprak buz alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 03.06.2015 Çarşamba 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 03.06.2015 Çarşamba 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 - Yenimahalle / ANKARA 

Tel : 397 33 65 – 66       Faks : 397 33 71 – 74 4616/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

(IMT HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ) 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

10.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen IMT 

Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmiştir. 

İlan olunur. 4621/1-1 
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KLASÖRLÜK KARTON KAPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Basım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Klasörlük Karton Kaplama Makinesi 

teknik şartnamesine ve BDM Universal, Casemaker DA 270 veya Cover 900 modellerinden 

birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

açık teklif usulü ile dış piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, modelinin, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname, Dış Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde 

yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile 

ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, hazırlanan teknik 

şartnamesine ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. ve 10. maddesi gereğince döviz cinsinden 

verilecek ve iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda teklif edilen para birimi cinsinden son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli 

geçici teminat verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

TALEP TAKİP NO: BE6E4S9YP 4582/1/1-1 
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BOARD FILE LINING MACHINE WILL BE PURCHASED 

By The State Supply Offıce General Directorate: 

One Lining Machine shall be purchased from foreign market for the need of our Office’s 

Printing House Directorate by taking open bids in compliance with its technical specification and 

one of the models BDM Universal, Casemaker DA 270 or Cover 900 in accordance with the 

provisions of the commercial specification and with additional conditions concerning the tender. 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 130.- TL  

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in 

Ankara without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make 

the payment of the tender document price (130.- TL) to any of our Office’s Cashiers or our 

Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. 

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications, models and their 

annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial 

specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the 

additional conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on 16.06.2015. Bids submitted after this time will not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, 

will also be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate will not be opened and 

will be returned back to the bidders  

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened and the bids shall be given in foreign currency in accordance with the 7th and 10th 

articles of commercial specification concerning this tender. 

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. 

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, 

partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-

mentioned material to be purchased. 

To be announced to all candidates. 4582/2/1-1 
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PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı PVC ciltlikler, Teknik Özellikler Listesi ile ticari şartname 

esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

PVC Ciltlik Mavi-Hasır 

Desen 
690 mm 100.000 m. 

Teknik Özellikler 

Listesi 
09.06.2015 

PVC Ciltlik Mavi-Hasır 

Desen 
670 mm 125.000 m. 

Teknik Özellikler 

Listesi 
09.06.2015 

PVC Ciltlik Mavi-Hasır 

Desen 
645 mm 80.000 m. 

Teknik Özellikler 

Listesi 
09.06.2015 

TOPLAM 
 

305.000 m. 
  

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D - 100 Karayolu 

Üzeri Gebze / KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - İstekliler ihale öncesinde teklif numunesi olarak 690 mm. eninde 1 bobin (En az 325 - 

450 m.) Ham Madde Depo Şefliğimize teslim ederek numune teslim tutanağını dış zarfa 

koyacaktır. 

6 - Teklif mektuplarının, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan 

firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 
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numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun 

bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle 

birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat 

ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İstekliler ihale konusu PVC Ciltliklerin tamamı için teklifte bulunacakları gibi 

miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. PVC Ciltliklerde bölünmeyen 

ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “4734 ve 4735 sayılı 

kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek 

zorunda olduğu” ibaresi yer alacaktır. 

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

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

dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4598/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE 

TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK 

EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.124,00 TL ile en çok 101.641,28 TL arasında değişen; 

26.05.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 212,40 TL en çok 

10.164,13 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, alkollü içeçek, köpek ve dana cinsi 4 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük 

Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 27.05.2015 tarihinde saat 

10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) 

(2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4615/1-1 
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POMPA YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 ayrı tip pompaya ait yedek parça alımı yapılacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/57957 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarli-Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 676 04 40 

c) Elektronik Posta Adresi : istanbulb.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusunun: 

a) Niteliği : 3 ayrı tip pompaya ait 14 kalemde toplam 41 adet pompa 

yedek parçalarının teminine ilişkin olarak; başvuru ile 

beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması 

sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin 

yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, 

teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları 

kapsar. 

b) Türü : Mal alımı. 

c) Dosya No : 2015/10 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL . 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) 

İşletme Müdürlüğü  

f) İşin Süresi : 360 Gündür 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) 

İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 09/07/2015 Perşembe günü - Saat 15:00’te 

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 

Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde 

görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi ihale dokümanının posta 

yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı KDV dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 100 TRY (Türk Lirası) 

doküman bedelini İşletmemiz Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 

30 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, 

İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın alması zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 09/07/2015 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar 

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 4614/1-1 
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TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ek tablo halinde verilen borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç 

cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/63569 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor / NİĞDE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 

c) Elektronik Posta Adresi :  

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    İnternet Adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 33.019 adet boru temizliği (ekte gösterilmiştir) 

(Ayrıntılı bilgi ihale dokümanındadır.) 

b) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası, Fabrika Binası 

c) İşin Süresi : Yüklenici Firma işe başlama tarihinden itibaren 

40 (Kırk) takvim günü içerisinde işi bitirecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 09.06.2015 Salı günü Saat;14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.2.1. Su jeti ile yapılan her türlü boru temizleme işleridir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 
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suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 

hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

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

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 

Ek: Temizliği yapılacak boruların miktarı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

BUHARLAŞTIRICILAR 

Sıra 

No: Buharlaştırıcı m2 

Mevcut 

Boru 

Adedi 

Boru 

Ölçüleri (mm) 

Boru 

Cinsi 

1 I. Buharlaştırıcı 2000 6400 ø31x35x3200 ST 37 

2 II.A     " 1500 5220 ø31x35x3005 Cr-Ni 

3 II.B     " 1100 3540 ø31x35x3005 Cr-Ni 

4 III.A   " 1100 3540 ø31x35x3005 Cr-Ni 

5 III.B    " 1100 3540 ø31x35x3005 Cr-Ni 

6 IV.     " 900 3475 ø30x34x2765 ST 37 

7 V.      " 400 1420 ø31x35x3005 ST 37 

 

ISITICILAR (EŞANJÖRLER) 

Sıra No: Isıtıcı m2 

Mevcut 

Boru 

Adedi 

Boru 

Ölçüleri (mm) 

Boru 

Cinsi 

1 Sulu Şerbet Isıtıcısı 280 740 ø31x35x4000 Cr-Ni 

2 Kalorifer Suyu Isıtıcısı 280 740 ø31x35x4000 ST 37 

3 Vakum Brüde Isıtıcısı 200 568 ø31x35x4000 Cr-Ni 

4 Vakum Brüde Isıtıcısı 200 568 ø31x35x4000 Cr-Ni 

5 Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı 280 740 ø31x35x4000 ST 37 

6 Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı 280 740 ø31x35x4000 ST 37 

7 Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı 280 740 ø31x35x4000 ST 37 

8 Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı 200 568 ø31x35x4000 ST 37 

9 Sirkülasyon Isıtıcısı 80 240 ø31x35x3200 ST 37 

10 Sirkülasyon Isıtıcısı 80 240 ø31x35x3200 ST 37 

 4602/1-1 
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EXPROOF TERMAL KAMERA SATIN ALINACAKTIR  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Exproof termal kamera alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/61290 

Dosya no  : 1521463 

1 - İdarenin :  

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

67090 - ZONGULDAK 

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

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Exproof termal kamera (1 kalem-2 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2015 Perşembe 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,  

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, 
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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. Teklif edilecek ürünün ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale 

tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde 

geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi 

itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle 

birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification -QAN veya Atex sertifikasını 

düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex 

sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak 

sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 

adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife 

eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex 

sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. Avrupa Konseyince onaylanmış 

bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ALSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte 

verilecektir. 

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe 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 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. 

İlan olunur. 4509/1-1 
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AÇIK İHALE USULÜ İLE MAL VE HİZMET 

 ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Kireç Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve yeniden örümü ile üst platform 

betonu ve sacının yenilenmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü 

ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2015/61846 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi - Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 

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

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 125 m3 hacmindeki 2 no’lu Eberhart Kireç 

Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve yeniden örümü ile 

üst platform betonu ve sacının yenilenmesi işleri 

Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 05/06/2015 Cuma günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2.2- 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. 

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde, Refrakter malzeme ile yapılan 

her türlü yapım, yıkım, tamir vs. iş benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, 05/06/2015 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4502/1-1 
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FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ' NE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE MUHTEVİYATI 

BELİRTİLEN FİBER OPTİK KABLO ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/62043 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE / 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 - 3122111225 

c) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE EKLİ TEKNİK 

ŞARTNAMEDE MUHTEVİYATI BELİRTİLEN FİBER 

OPTİK KABLO ALIMI 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ BEHİÇBEY 

- YENİMAHALLE/ANKARA (DİĞER HUSUSLAR 

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.) 

c) Teslim tarihi : MALZEMELER, SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 45 (kırk 

beş) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE VE BELİRTİLEN 

YERE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. 

PARTİLER HALİNE TESLİM EDİLMESİ HALİNDE 

KISMİ KABUL YAPILMAYACAKTIR. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET 

ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU 

BEHİÇBEY/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08.06.2015 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 25 Mayıs 2015 – Sayı : 29366 

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

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

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

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

b) İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci 

olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir; 

1. İstekli tarafından teklif edilen malların üreticisi/imalatçısı veya ithal ürün ise yine 

imalatçısı veya ithalatçısı tarafından verilen yetkili satıcı veya satışa yetkili temsilcisi olduğuna 

dair imalatçı/ithalatçı tarafından düzenlenen belge, 

2. Yetkili satıcılık veya yetkili temsilci belgesi düzenleyen İmalatçıların imalatçı olduğu 

(a) maddesinde belirtilen imalatçılığı gösterir belgeler ile tevsik edilir. (Kapasite raporu, Sanayi 

Sicil Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yetkili kurum/kuruluşlardan alınan 

belgeler) 

3. İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösterir belgelerde imzası 

bulunanların imza atmaya yetkili olduklarını gösterir imza beyannameleri/ imza sirküleri 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

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

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

düzenlenen Kapasite raporu olacaktır. 

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

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

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

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 

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

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

olduğunu gösteren belgeler 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

TEMİN EDİLECEK MALZEMEYE AİT TSE/TSEK VE/VEYA VARSA İSO 9000 SERİSİ 

KALİTE BELGESİNİN İHALE DOKÜMANINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.(DİĞER 

HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.) 

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

TEKNİK ŞARTNAMENİN 16. MADDESİNDE (AMBALAJLAMA) BELİRTİLEN 

HUSUSLARA GÖRE TESLİM ALINACAKTIR. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA adresine 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4516/1-1 
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154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE 

ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA 

YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

154-380 Kv’luk E. İ. Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım, Onarım ve Arızalarının 

Giderilmesi İşlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/58279 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon - Faks Numarası : 02324771300 - 02324771315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün bünyesindeki 

E.N.H.İ.B./10.3.1 grubu (515.421 km) ile 

E.N.H.İ.B./10.3.2 grubu (517.640 km) periyodik 

kontrol ve bakım onarımlarının hizmet alımı yolu 

ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması. 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, E.N.H.İ.B./10.3.1 

grubu (515.421 km) ile E.N.H.İ.B./10.3.2 grubu 

(517.640 km) hat güzergahlarında yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet 3 yıl. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde 

yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : İhale, 02/06/2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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



25 Mayıs 2015 – Sayı : 29366 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9. Yerli istekli belgesi. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, 

banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken 

karşılanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

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

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
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yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3.İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının 

toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o 

grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İşletme Teknisyenleri Personel Sayısı Haftalık Çalışma Saati 

Her bir grup için 5 5 x 45 = 225 

Grup Mühendisi 1 1 x 45 = 45 
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4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya 

onarımı işlerinden herhangi biri kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

adresinde görülebilir ve 250,00.-TL(İKİYÜZELLİTL)+KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

7.1 Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının 

toplam tutarı yazılacaktır): 275.00-TL (İKİYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 02/06/2015 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif 

verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının 

tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif 

verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en 

avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir. 

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeiki)’dir. 

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

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

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4565/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 

BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 

TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 

DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 

TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI 

TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, 

JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK 

ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, PASLANMAZ, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, KARAVAN, DEMİR 

ÇELİĞE AKUPLE BETON VİNÇ AGIRLIKLARI VE BETON MİKSER, YÜRÜYEN 

MERDİVEN HURDASI, PİK, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK HALAT, 

BANDAJ TEKER MİLİ, DEMİR ÇELİK BORU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, PVC VE 

PLASTİK MALZEME, TANK MOTORU, M1,N1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ, TANK 

PALETİ VE TEKERİ, GEMİ DÜMEN YELESİ ŞAFTI, PLASTİK ALÜMİNYUM, GRAFİT 

KÖMÜRÜ AKUPLELİ DEMİR ÇELİK GEMİ DOM PARÇALARI, KUMAR MAKİNALARI, 

FİBER FİLİKA VB. HURDALARI. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

09 HAZİRAN 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

16 HAZİRAN 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

23 HAZİRAN 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

30 HAZİRAN 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ  OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 03123841065 - 0312 384 03 07 / 175 - 174 

ALİAĞA HUR. MD: 02326251120 / 128 - 129 - 130 

KIRIKKALE HUR. MD: 03182242898 

SEYMEN HUR. MD: 02623413797 / 124 - 126 4521/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr 

internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile 

denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 

öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

 

Anabilim/Anasanat 

Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Bina Bilgisi Prof. 1 

Mimar kökenli olmak, Doktorasını Mimari 

Tasarım alanında yapmış olmak, Mimarlık 

eğitimi konusunda araştırma ve yayın yapmış 

olmak, Bina Bilgisi alanında en az yirmi (20) 

yıllık eğitim deneyimi sahibi olmak. 

Bina Bilgisi Doç. 1 

Mimar kökenli olmak, Doktorasını Mimari 

Tasarım alanında yapmış olmak, Mimari 

Tasarım, Kentsel Sürdürülebilirlik, Koruma, 

Mekan-Kültür Etkileşimi konularında yayın 

yapmış olmak, Mimari Uygulama Projesi 

Atölyesinde en az 10 yıllık eğitim deneyimi 

sahibi olmak. 

Şehircilik Doç. 1 

Şehir ve Bölge Planlama alanında Doçent olmak, 

Şehir ve Bölge Planlama alanında Lisans, 

Şehircilik alanında Doktora unvanı almış olmak, 

Türkiye kentleşmesi konularında çalışıyor olmak. 

 

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Anabilim/Anasanat 

Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Üfleme ve Vurma 

Çalgılar 
Doç. 1 

Trombon Sanat Dalında görevlendirilmek 

üzere, Bir Devlet Konservatuvarında en az 10 

yıl süreyle çalışmış olmak, Yurtiçi ve 

yurtdışında çok sayıda Oda Müziği konserleri 

ile Orkestra konserlerinde yer almış olmak. 
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
 

Anabilim/Anasanat 

Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Yeniçağ Tarihi Prof. 1 
Askeri Tarih ve Sefer Organizasyonları 

üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

Prehistorya Prof. 1 

Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü mezunu 

olmak, Yerleşim Arkeolojisi konusunda alan 

çalışmaları yapmış ya da yapıyor olmak, Antik 

Çağ Seramikleri konusunda uzman olmak. 

Bilim Tarihi ve 

Felsefesi 
Doç. 1 

Teknoloji Felsefesi, Frankfurt Okulu ve 

Teknoloji Eleştirisi, Siyaset Felsefesi, Çağdaş 

Bilim Felsefesi konularında yayın yapmış ve 

ders vermiş olmak. 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
 

Anabilim/Anasanat 

Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Sinema ve 

Televizyon 
Prof. 1 

Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar 

Fakültelerine bağlı Sinema-TV. Bölümlerinde 

tamamlamış olmak, “Sanat Yönetmenliği, 

Kostüm, Makyaj” konularında uzmanlaşmış 

olmak ve bu alanların en az birinde 5 yıllık 

eğitim tecrübesi olmak ve uygulamaya yönelik 

deneyimi bulunmak. 

 4608/1-1 

—— • —— 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Ferda Serap YÖRÜBUL 

ADRESİ : Bilinmiyor 

Çayyolu, İmarın 211 ada 10 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje 

hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7399 sayılı tespit zaptına istinaden 

3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Ferda Serap YÖRÜBUL'a 749,00.- (Yedi Yüz Kırk 

Dokuz Türk Lirası) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 

10.03.2015 gün ve 1664 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ 

edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata 

elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği 

mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün ve 1664 sayılı karar, 7201 

sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 4245/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/206200 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/ANKARA 
Tel-Faks 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Nihat ÖZTÜRK 

Adresi 

Birlik Mahallesi 415.Cadde 406. Sokak 

No:13/B Gaziosmanpaşa/Çankaya/ 

ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.  10001595146 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seğmenler V.D: 4730048732  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
168053  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4618/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim

Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen

Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


