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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             11 Haziran 2015

       68244839-140.01-12-409

BAŞBAKANLIĞA

12-13 Haziran 2015 tarihlerinde Avrupa Oyunları Açılışı vesilesiyle Azerbaycan

Cumhuriyeti’ne çalışma ziyaretinde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Haziran 2015
CUMA

Sayı : 29384



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2015

       69471265-305-6462

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Haziran 2015

     68244839-140.03-199-410

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/6/2015 tarihli ve 69471265-305-6462 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2015

       69471265-305-6463

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Haziran 2015

     68244839-140.03-200-411

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/6/2015 tarihli ve 69471265-305-6463 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2015

       69471265-305-6464

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

I. Avrupa Oyunlarını izlemek üzere; 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              10 Haziran 2015

     68244839-140.03-201-412

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/6/2015 tarihli ve 69471265-305-6464 sayılı yazınız.

I. Avrupa Oyunlarını izlemek üzere, 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        11 Haziran 2015

       69471265-305-6538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              11 Haziran 2015

     68244839-140.03-203-416

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/6/2015 tarihli ve 69471265-305-6538 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/366

1 – Açık bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof.

Dr. Ahmet Arif ERGİN’in atanması, 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

11/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi

Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin başlığı “İşe son verme ve

yeniden hizmete alınma” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasının

(b) bendine göre açıktan istihdam edilen yerli personelin doğum ve askerlik sebebiyle hizmet

sözleşmesi feshedilir. Sözleşmesi feshedilen personel, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas-

ların Ek 1 inci maddesinde yer alan yeniden hizmete alınma haklarından yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET 

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER 

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-

vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-

murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-

mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2007 26676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/11/2009 27407

2- 17/10/2011 28087

3- 30/7/2012 28370
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“ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Ka-

nunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir. 

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölge-

sinde altı yıl, ikinci hizmet bölgesinde beş yıl, üçüncü hizmet bölgesinde dört yıl, dördüncü

hizmet bölgesinde üç yıl, beşinci hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi ta-

mamlanmadan dikkate alınmaz.”

“(3) Bulunduğu hizmet alanında görev yapan personel en az iki yıl fiilen çalışmadan

başka bir yere atama talebinde bulunamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer

verilen nedenler hariç olmak üzere karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma dâhil, her

yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve

(d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları atama dönem-

lerinde, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine

getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucuna göre o

yerde kalmalarında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki

zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ata-

maları yapılabilir. Bu şekilde atanan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri

aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı

hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir.

Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra

tamamlattırılır. Bu fıkra uyarınca başka bir hizmet bölgesi veya hizmet alanına atanan memur-

lar, ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda ka-

zanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün

olmaması halinde öncelikle aynı hizmet bölgesinde bulunan diğer illerdeki benzer kadrolara

atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş

kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.
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(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim

hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren me-

murlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar

ile hâkim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kap-

samında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sa-

yılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(4) Diğer personel kanunlarına göre zorunlu atamaya tabi olan eşin ilgili mevzuatı uya-

rınca aile götürülmesinde sakınca bulunan yerlere atanması halinde, memurun, eşinin atandığı

yerden başka bir yere atanmayı talep etmesi mümkündür. Bu durumda atama talep edilen yerde

norm kadro sayıları ve zorunlu çalışma sürelerine ilişkin kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 11 – (1) Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bu-

lunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı ka-

rarı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün ol-

madığı veya bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam te-

şekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, eğitim ve araştırma has-

tanesi veya üniversite hastanesinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alın-

mış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen me-

mur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması

halinde başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanacağı bir hizmet

alanına atanabilir.

(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının ol-

maması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulun-

ması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, 

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla

hizmet ihtiyacı olduğu yere, 

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordi-

nasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli ihtiyacının bulunduğu yere, 

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde son iki yıl içerisinde geriye dönük

360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene

bağlı olarak çalışmış ve halen sigortalı olarak çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin

bulunduğu yere, 

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,  

atanması suretiyle yapılabilir.
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(3) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin

kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği

yerde eşinin son iki yıl içerisinde geriye dönük 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle

kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen sigortalı olarak çalıştığına ya da

ikinci fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz

etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin

de eklenmesi gerekir.

(4) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabil-

mesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu

yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamla-

rından alınacak belgeyle belgelendirmesi veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korun-

ması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir

kararı alınması gerekir. Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi için-

de başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise

diğer hizmet bölgelerine; öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro

bulunmaması halinde ise 657 sayılı  Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Ba-

kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına atanabilir.

(5) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra

veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin ya-

pıldığı son başvuru tarihinden sonra sağlık, aile birliği veya can güvenliği mazereti ortaya çı-

kanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, durumlarına uygun yere

atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için ya-

parak aile bütünlüğünü kendi isteğiyle bozanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz.

Ancak memurun atamasının yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra eşinin görev yaptığı gar-

nizonun değişmesi durumunda, atanma istekleri değerlendirmeye alınır.

(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir

yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uy-

gun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Sa-

vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bu-

lunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere du-

rumlarını belgelendirmek kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bu-

lunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü

maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlık-

larına yapılabilir. 
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(8) Bu maddede belirtilen nedenlerden ötürü atama talebinde bulunan memurların ata-

ması, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan

yapılabilir. Ancak, zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak

tamamlamamış olan memur, mazeretinin sona ermesi durumunda zorunlu hizmet süresinin ek-

sik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. 

(9) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan me-

mur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorun-

dadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 13 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak

süreler aşağıda gösterilmiştir.

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

tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan

durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak

geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura

vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen

süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Personel Başkanına,” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.  

“Tebliğ süresi

MADDE 16/A – (1) Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça yer değiştirme

suretiyle atanan personelin atama onayının alınmasını müteakip (kanuni izinlerin veya geçici

görevin veya raporun bitiminden itibaren) en geç otuz gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir.” 
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

EK MADDE 1 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde

kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yü-

kümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynak-

lanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. 

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmak-

sızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan

bir defadan fazla yararlanılamaz. 

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ço-

cuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer

değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının

engellilik durumuna uygun olması esastır. 

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri de-

ğiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan

diğer hükümler uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte zorunlu hizmet süresi

değişen personel, bulunduğu hizmet bölgesi veya hizmet süresi değişmeden önceki kaldığı süre

eski hizmet bölgesinde kalması gereken sürenin yarısı veya daha fazlası ise önceki zorunlu

hizmet süresine, yarısından daha az ise hizmet bölgesinin yeni zorunlu hizmet süresine dâhil

olur.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekteki

şekilde değiştirilmiştir.  

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2010 27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/3/2011 27878
2- 2/7/2011 27982
3- 24/2/2012 28214
4- 3/8/2012 28373
5- 27/3/2013 28600
6- 2/10/2013 28783
7- 21/12/2013 28858
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ulusal Marker Bedeli ve Teminat Mektubu

MADDE 4/A – (1) Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal

marker miktarı ile işaretlenebilecek akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık

gelen bedeldir. Ulusal marker bedeli hesaplanırken Kurum internet sitesinde yayınlanan, en

yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtıcı şirketin bildirdiği, ortalama bayi fiyatları arasından

en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt esas alınır. Söz konusu ortalama fiyat her ayın ilk gü-

nünde güncellenir ve bir ay boyunca bu fiyat üzerinden ulusal marker teminat tutarları hesap-

lanır. Teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması, ziyan olması halinde, ulusal marker

bedeli hesaplanırken olayın gerçekleştiği veya tespit edildiği ay içerisinde geçerli olan ortalama

bayi fiyatı esas alınır.

(2) Ulusal marker talebinde bulunacak olan ilgili lisans sahibi, Kurum tarafından belir-

lenen tutarda Ek-1’e uygun olarak düzenlenecek teminat mektubunu Kuruma ibraz eder. Te-

minat mektubunu Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibinin ulusal marker talepleri karşı-

lanmaz. Kuruma ibraz edilecek teminat mektubu tutarı belirlenirken ilgili lisans sahibinin elinde

bulunan ulusal marker stoku ve talep edilen ulusal marker miktarı dikkate alınır. Teminat mek-

tubu tutarının ilgili lisans sahibinin stokunda bulunan ve talep edilen ulusal markerin bedelini

karşılaması esastır. Teminat tutarı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ulusal marker bedeli

ile aynı şekilde hesaplanır ve 50.000.000 (elli milyon) Türk Lirası’nı aşamaz.

(3) Teslim alınan ulusal markerin kullanıldığının veya iade edildiğinin belgelendirilmesi

halinde ilgili lisans sahibinin talebiyle teminat mektubu iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Gümrük girişinde ulusal marker ekleme işlemi, ancak ithalat işlemlerini tamamlayan ilgili li-

sans sahibi tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ithalatın gerçekleşmesine rağmen, lisansın

iptal edilmesi veya sona ermesi nedeniyle ulusal markerin eklenemediği durumlarda ulusal

marker başvurusu yapılması halinde konu Kurul tarafından değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna

göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Mücbir sebep sayılan haller ile bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek tutanak

ile tespit edilmiş olması ve ilgili lisans sahibi tarafından gerekli dikkatin gösterilmiş ve önlem-

lerin alınmış olması kaydıyla, tesislerinde kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ek-

leme işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu oluşan ve geri kazanımı mümkün
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olmayan ulusal marker kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal markerin çalınması,

kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan

olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedelinin Kurum hesabına

yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden ilgili lisans sahibine yeniden ulusal marker

verilmez.”

“(3) İlgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini,

Kurum tarafından yapılacak bildirimi takip eden 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırır.

Ulusal marker bedelini 7 iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırmayan veya yatırdığına dair

belgeyi Kuruma ibraz etmeyen ilgili lisans sahibinin teminat mektubunun ulusal marker bedeli

kadarı nakde çevrilir. İlgili lisans sahibinin birden fazla teminat mektubunun Kurum nezdinde

bulunması halinde ulusal marker bedelini karşılamaya yeten en eski tarihli teminat mektubu

nakde çevrilir. Nakde çevrilen teminat mektubu tutarının, ulusal marker bedelini karşılamaması

halinde, ilgili lisans sahibi tarafından ulusal marker bedelinin geri kalan kısmının Kurum he-

sabına yatırılması için 3 iş günü süre verilir. Bedelin ilgili lisans sahibi tarafından ödenmemesi

halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2006 26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/7/2006 26240

2- 10/10/2006 26315

3- 5/5/2007 26513

4- 30/11/2007 26716

5- 13/2/2008 26786

6- 28/5/2008 26889

7- 22/6/2008 26914

8- 17/12/2010 27788

9- 17/5/2011 27937

10- 29/12/2012 28512

11- 19/7/2013 28712
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Ek-1

Örnek Teminat Mektubu

TEMİNAT MEKTUBU

T.C.

ENERJİ  PİYASASI  DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl Çankaya/ANKARA

Yurt içinde pazarlayacağı akaryakıta eklemek üzere ulusal markeri teslim alan

………………………………………………’nin (Şirket), Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

muna (Kurum) vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan …………………………… (rakam

ve yazı ile) TL’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, Petrol Piyasasına ilişkin ilgili mevzuat

hüküm ve şartları uyarınca,  teslim aldığı ulusal markeri çaldırması, kaybetmesi ve/veya ziyan

etmesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket

ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları

nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine

derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden

ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın

imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayri kabili rücu

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.

…………….BANKASI A.Ş.

…………….ŞUBESİ

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları
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Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“(8) Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilen münferit sözleşmelerde ise

tebligat sadece EKAP üzerinden yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.0/Ç sayılı Çerçeve An-

laşma İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “süresi içinde 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabile-

cektir.” ibaresi  “……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir4/Kamu İhale

Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir5/ … …6 İdare Mahkemelerinde dava

açılabilir]7.” şeklinde değiştirilmiş, buna bağlı olarak aşağıdaki (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı

dipnotlar eklenmiştir. Aynı formda yer alan “Anılan” ibaresi “4734 sayılı” şeklinde değiştiril-

miştir.

“3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

4 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun

mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların

bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif

olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin

oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısım-

lara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce

herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-

rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi

gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen

beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-

kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-

notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

5 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda

ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet
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başvurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından

bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (3) ve

(4) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

6 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda

ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet

başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal

edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (3) ve (4) numaralı dipnotlarda be-

lirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-

çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-

rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/Ç sayılı İhale İptal

Kararının Bildirilmesi Formu ile KİK016.1/Ç sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle

İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunun son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki

cümle ile buna bağlı (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiştir. 

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..4 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulu-

nulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir6/ … …7 İdare

Mahkemelerinde dava açılabilir]8.  

4 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-

lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yar-

gılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

5 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte

bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya

kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda

bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce

herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-

rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi

gerektiğine yönelik olarak doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-

kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dip-

notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 
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6 Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itira-

zen şikayet başvurusu sonrasında alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 

7 Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya

itirazen şikayet başvurusu bulunmaması durumunda veya münferit sözleşme aşamasında (5)

numaralı dipnotta öngörülen durumlar haricinde ihalenin iptaline karar verilmesi halinde bu

seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

8 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-

çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-

rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.2/Ç sayılı Tekliflerin

Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu

ile KİK016.3/Ç sayılı Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Bütün

Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunun son cüm-

lesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle ile buna bağlı (1), (2), (3) ve (4) numaralı dipnotlar

eklenmiştir. 

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..1 gün içinde [Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet

başvurusunda bulunulabilir2/ … …3 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]4.  

1 İdare tarafından ilgisine göre İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte

belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi

dikkate alınarak yazılacaktır.

2 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte

bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya

kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda

bu seçenek yazılacaktır.

3 (2) numaralı dipnotta öngörülen haller dışındaki iptal kararlarında bu seçenek ve yet-

kili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

4 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvuruların doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği be-

lirtilecektir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.0/Ç sayılı Münferit Söz-

leşmeye Davet Formunda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibaresi “EKAP üzerinden” şek-

linde değiştirilmiş, aynı formun (1) numaralı dipnotunda yer alan “Elektronik posta yoluyla

veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4 üncü maddesinin başlığı “İhale dokümanının görülmesi

ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki

madde eklenmiştir. 

“4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunla-

rına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a

kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurul-

muş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu

sağlaması gerekir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnameye 6.7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir. 

“6.8. Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilen münferit sözleşmelerde

ise tebligat sadece EKAP üzerinden yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendine “yeminli mali müşavir”

ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım

İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmaya 3.7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.

“3.8. Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilen münferit sözleşmelerde

ise tebligat sadece EKAP üzerinden yapılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835
8- 16/8/2014 29090
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Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin ikinci fık-
rasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu fıkralarına, 35 inci maddesinin üçüncü ve onuncu
fıkralarına, 38 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü
fıkrasının (c) bendine, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “yeminli mali müşavir”
ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ye-
minli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” ibaresi “yeminli mali
müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/D sayılı “Ön Yeterlik
Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form” ve
KİK018.1/D sayılı “Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildiril-
mesine İlişkin Form”da yer alan “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen süre” iba-
resi “on gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.0/D sayılı “Kesinleşen
İhale Kararı” formundaki “süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet
başvurusunda bulunulabilecektir.” ibaresi  “……..4 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda
bulunulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir6/ ……7 İdare
Mahkemelerinde dava açılabilir]8.” şeklinde değiştirilmiş, buna bağlı olarak aşağıdaki (4), (5),
(6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiş, “Anılan Kanunun 41 inci maddesi hükmü gereğince
bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“4 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

5 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun
mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların
bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif
olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin
oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısım-
lara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 
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6 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet baş-
vurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından
bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve
(5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

7 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet
başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal
edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda be-
lirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

8 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.0/D sayılı “İptal Edilen
İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nun son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki
paragraf ile buna bağlı (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı dipnotlar eklenmiştir. 

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda
bulunulabilir4/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir5/ ……6 İdare
Mahkemelerinde dava açılabilir]7.  

3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-
lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

4 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte
bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya
kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda
bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

5 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında
alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 

6 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu
bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/D sayılı “Bütün Baş-
vuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi For-
mu”nun son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle ile buna bağlı (3), (4), (5), (6)
ve (7) numaralı dipnotlar eklenmiştir. 
“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulu-
nabilir4/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir5/ ……6 İdare Mah-
kemelerinde dava açılabilir]7.  

3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-
lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

4 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte
bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya
kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda
bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

5 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında
alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 

6 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu
bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.1/D sayılı “Bilanço Bil-
gileri Tablosu”na “YMM/SMMM” ibaresinden sonra gelmek üzere “/SM” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.1/D sayılı “İş Bitirme/
Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi”nin
1 numaralı dipnotunda yer alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest
muhasebeci,” ibaresi, “Bu belgenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest muhasebeci
veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 4 üncü maddesinin başlığı “Ön yeterlik,
ihale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” şeklinde değiştirilmiş
ve maddenin sonuna aşağıdaki 4.6 ncı madde eklenmiştir. 

“4.6. İdarelerin ve adına ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
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gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların
tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.1 inci maddesinin (ç) bendinde yer alan
“Bu Şartnamenin 7.1.a maddesin de” ibaresi “(b) bendinde” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.1 inci maddesinin (g) bendine “yeminli
mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 6.1 inci maddesinin (g) bendine “yeminli mali mü-
şavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK020.4/EKAP sayılı Kesinleşen İhale
Kararının Bildirilmesi standart formunun son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki pa-
ragraf eklenmiştir.

“Bu kararın bildiriminden itibaren ….. gün içinde [boş bırakılan yere 21 inci maddenin
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde ‘beş’,  diğer hallerde ‘on’ yazılacaktır] idaremize
yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354

8- 13/4/2013 28617

9- 24/9/2013 28775

10- 28/11/2013 28835

11- 7/6/2014 29023
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.5/EKAP İhale İptal Ka-
rarının Bildirilmesi Formu ile KİK020.7/EKAP sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebe-
biyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunun  son cümlesinden önce gelmek üzere
aşağıdaki cümle ile buna bağlı (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı dipnotlar eklenmiştir. 
“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..1 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulu-
nulabilir2/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir3/ ……4 İdare
Mahkemelerinde dava açılabilir]5.  

1 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-
lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

2 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte
bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya
kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda
bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (1) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

3 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında
alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 

4 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu
bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

5 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (2) ve (3) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartna-
menin 7.1 inci maddesinin (h) bendine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere
“serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880
2- 14/11/2012 28467
3- 7/6/2014 29023
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Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi

ile yedinci ve dokuzuncu fıkralarına, 36 ncı maddesinin üçüncü ve onbirinci fıkralarına, 45 inci

maddesinin üçüncü fıkrasına, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “yeminli mali

müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişi-

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali

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

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-

runduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeminli

mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” ibaresi “yeminli mali mü-

şavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. 

“(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve

dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçe-

vesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır. 

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit

edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli ol-

duğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada

bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama is-

tenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit

veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur. 
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(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f)

bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet

alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması

zorunludur.

(5) Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri. 

b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar

listesinde yer alan işlerin ihaleleri.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/H sayılı 4734 Sayılı

Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) ve (f) Bentlerine Göre Yapılacak İhaleye Davet Formunda

yer alan “[iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir./tarafınıza elden tebliğ edilmiş-

tir.]” ibaresi “[tarafınıza elden tebliğ edilmiştir./iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla/EKAP

üzerinden/faksla gönderilmiştir.]” şeklinde değiştirilmiş ve “[İdarenin elektronik posta adresi

(varsa)]” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/H sayılı “Ön Yeterlik

Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine

İlişkin Form”, KİK012.1/H sayılı “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentle-

rine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere So-

nucun Bildirilmesine İlişkin Form” ve KİK014.2/H sayılı “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Mad-

desinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağ-

lamayanlara Bildirim Formu”nda yer alan “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen

süre” ibaresi “on gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/H sayılı “Kesinleşen

İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda yer alan “süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci

maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” ibaresi  “……..4 gün içinde [ida-

remize şikayet başvurusunda bulunulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru-

sunda bulunulabilir6/ ……7 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]8.” şeklinde değiştirilmiş,

buna bağlı olarak aşağıdaki (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

“4 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 
5 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun

mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların

bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif

olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin

oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısım-

lara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.
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Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

6 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet
başvurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından
bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve
(5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

7 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet
başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal
edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda be-
lirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

8 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.2/H sayılı “İhale İptal
Kararının Bildirilmesi Formu” ile KİK019.3/H sayılı “Bütün Başvuruların veya Tekliflerin
Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu”nun son paragrafından
önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf ile buna bağlı (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı dipnotlar
eklenmiştir. 

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda
bulunulabilir4/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir5/ ……6 İdare
Mahkemelerinde dava açılabilir]7.  

3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-
lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

4 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte
bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya
kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda
bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 
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5 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında

alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 
6 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu

bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.
7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-

çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-

rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.1/H sayılı “Bilanço Bil-

gileri Tablosu”na “YMM/SMMM” ibaresinden sonra gelmek üzere “/SM” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.0/H sayılı “İş Deneyi-

mini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi”nin (1) numaralı

dipnotunda yer alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhase-

beci,” ibaresi, “Bu belgenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest muhasebeci veya” ibaresi

eklenmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında

İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’de yer

alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734

Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 4 üncü maddesinin başlığı “İhale do-

kümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve madde

sonlarına aşağıdaki 4.5 inci madde eklenmiştir. 

“4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunla-

rına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a

kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurul-

muş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu

sağlaması gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ve Ek-5’de yer alan 4734 Sayılı Kanunun

21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alım-

larında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendine “yeminli mali mü-

şavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Açık İhale Usulü ile İhale Edi-

len Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesine ait 33.1 nu-

maralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına

eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-

lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
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düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere

göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale

komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, 
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar
olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, bu madde idare tara-
fından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(III) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar
olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, bu madde aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir. 

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.””
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (f) bendine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest
muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 28.1 inci dipnot eklenmiştir. 

“33.2. ……………………………………..28.1

28.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar
olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, bu madde idare tara-
fından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
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teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(III) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar
olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, bu madde aşağıdaki şekilde dü-
zenlenecektir. 

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.””

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.2 nci maddesine ait 33.1 numaralı dipnot aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar
olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, bu madde idare tara-
fından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
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b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada

bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli

teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması

durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden

alınır.”

(III) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun

38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, bu madde aşağıdaki şekilde dü-

zenlenecektir. 

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-

dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır

değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca

hesaplanan tutar üzerinden alınır.””

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendine “yeminli mali müşavir”

ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 38.2 nci maddesine ait 33.1 numaralı dipnot aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına

eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-

lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-

şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere

göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale

komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada

bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli

teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması

durumunda kesin teminat 45.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden

alınır.”
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(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan ihalelerde, ihale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik

açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin

sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca

hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü

maddesinin başlığı “Ön yeterlik, ihale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zo-

runluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve madde sonuna aşağıdaki 4.6 ncı madde eklenmiştir. 

“4.6. İdarelerin ve adına ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Tür-

kiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların

tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.” 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartname-

sinin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156
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Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi

ile yedinci fıkrasına, 34 üncü maddesinin üçüncü ve onuncu fıkralarına, 37 nci maddesinin ye-

dinci fıkrasına, 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına, 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” iba-

resi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeminli

mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” ibaresi “yeminli mali mü-

şavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/M sayılı “4734 Sayılı

Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Yapılacak İhaleye Davet Formu”nda

yer alan “[iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir./tarafınıza elden tebliğ edilmiş-

tir.]” ibaresi “[tarafınıza elden tebliğ edilmiştir./iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla/EKAP

üzerinden/faksla gönderilmiştir.]” şeklinde değiştirilmiş ve “[İdarenin elektronik posta adresi

(varsa)]” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/M sayılı “Ön Yeterlik

Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine

İlişkin Form”, KİK012.1/M sayılı “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bent-

lerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere So-

nucun Bildirilmesine İlişkin Form” ve KİK014.2/M sayılı “4734 Sayılı Kanunun 21 inci Mad-

desinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağ-

lamayanlara Bildirim Formu”nda yer alan “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen

süre” ibaresi “on gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.1/M sayılı “Kesinleşen

İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda yer alan “süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci

maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” ibaresi  “……..4 gün içinde [ida-

remize şikayet başvurusunda bulunulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru-

sunda bulunulabilir6/ ……7 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]8.” şeklinde değiştirilmiş,

buna bağlı olarak aşağıdaki (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiş, “Anılan” ibaresi

“4734 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

“4 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 
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5 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun

mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların

bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif

olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin

oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısım-

lara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce

herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-

rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi

gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen

beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-

kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dip-

notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 
6 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda

ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet baş-

vurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından

bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve

(5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.
7 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda

ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet

başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal

edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda be-

lirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.
8 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-

çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-

rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK020.2/M sayılı “İhale İptal

Kararının Bildirilmesi Formu” ile KİK020.3/M sayılı “Bütün Başvuruların veya Tekliflerin

Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu”nun son paragrafından

önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf ile buna bağlı (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı dipnotlar

eklenmiştir. 

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda

bulunulabilir4/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir5/ ……6 İdare

Mahkemelerinde dava açılabilir]7.  
3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İha-

lelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yar-

gılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 
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4 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte

bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya

kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda

bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce

herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-

rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi

gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen

beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-

kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-

notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 
5 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında

alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 
6 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu

bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.
7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin

teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali

kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali

kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-

çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-

rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/M sayılı “Bilanço Bil-

gileri Tablosu”na YMM/SMMM” ibaresinden sonra gelmek üzere “/SM” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK028.0/M sayılı “Ortaklık

Durum Belgesi”nin (1) numaralı dipnotunda yer alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce

gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi, “Bu belgenin” ibaresinden sonra gelmek üzere

“serbest muhasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında

İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’te yer alan

4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale

Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Ka-

nunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal

Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4 üncü maddelerinin başlığı “İhale doküma-

nının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve madde son-

larına aşağıdaki 4.5 inci madde eklenmiştir. 

“4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunla-

rına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a

kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurul-

muş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu

sağlaması gerekir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ve Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun

21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendine “yeminli mali müşavir”

ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci

maddesinin (f) bendine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest mu-

hasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-

gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendine “yeminli mali müşavir” iba-

resinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü

maddesinin başlığı “Ön yeterlik, ihale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zo-

runluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki 4.6 ncı madde eklenmiştir.

“4.6. İdarelerin ve adına ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların

tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.” 

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/8/2014 29090
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 ‒ 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi
ile yedinci fıkrasına, 36 ncı maddesinin altıncı ve onuncu fıkralarına, 39 uncu maddesinin do-
kuzuncu ve onbirinci fıkralarına, 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentlerine
“yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ye-
minli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu” iba-
resi “yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra-
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve
dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar
çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır. 

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit
edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli ol-
duğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandı-
rılır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama is-
tenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorun-
ludur. 

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık
usulü ile yapılan ihalelerde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birisinin
kullanılması zorunludur. 

(5) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e)
bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması
zorunludur. 

(6) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar
listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Y sayılı 4734 Sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (b)/(c) Bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formundaki “[iadeli
taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir./tarafınıza elden tebliğ edilmiştir]” ibaresi
“[tarafınıza elden tebliğ edilmiştir./iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla/EKAP üzerinden/faksla
gönderilmiştir.]” şeklinde değiştirilmiş ve aynı formda yer alan“[İdarenin elektronik posta ad-
resi (varsa)]” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/Y sayılı Ön Yeterlik
Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine
İlişkin Form, KİK012.1/Y sayılı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine
Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun
Bildirilmesine İlişkin Form ile KİK014.2/Y sayılı 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin
(a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlama-
yanlara Bildirim Formunda yer alan “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen süre”
ibareleri “on gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4/Y sayılı Karma Teklif
Mektubu standart formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” olarak değiştirilmiş,
“Elektronik posta adresi (varsa)” ibaresi ile 4 üncü madde ve (2) numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/Y sayılı Kesinleşen
İhale Kararının Bildirilmesi standart formunda yer alan “süresi içinde 4734 sayılı Kanunun
55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” ibaresi  “……..4 gün içinde
[idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir5/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvu-
rusunda bulunulabilir6/ ……7 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]8.” şeklinde değiştirilmiş,
buna bağlı olarak aşağıdaki (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

“4 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

5 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen idareye şikayet başvurusunun
mümkün olduğu hallerde veya kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların
bulunması durumunda ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif
olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin
oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ilgili kısım-
lara ilişkin ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (4) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

6 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet baş-
vurusu sonrasında alınması durumunda iptal edilen kısımlara yönelik başvurular bakımından
bu seçenek yazılacaktır. İptal edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve
(5) numaralı dipnotlarda belirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

7 Kısmi teklif verilmesine açık ihalelerde iptal edilen kısımların bulunması durumunda
ilgili kısımlara ilişkin ihalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet
başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır. İptal
edilmeyen kısımlar bakımından yapılacak başvurular için (4) ve (5) numaralı dipnotlarda be-
lirtilen hususlara uygun başvuru yolu ayrıca yazılacaktır.

8 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (5) ve (6) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.2/Y sayılı İhale İptal
Kararının Bildirilmesi Formu ile KİK019.3/Y sayılı Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Red-
dedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunun son cümlesinden önce gel-
mek üzere aşağıdaki cümle ile buna bağlı (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı dipnotlar eklenmiştir. 
“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..3 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulu-
nulabilir4/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir5/ ……6 İdare
Mahkemelerinde dava açılabilir]7.  

3 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır. 

4 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte
bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya
kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda
bu seçenek yazılacaktır. 

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce
herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bı-
rakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi
gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen
beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da müm-
kün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (3) numaralı dip-
notta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir. 

5 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonra-
sında alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır. 

6 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu
bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

7 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin
teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali
kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali
kararına karşı yapılacak başvurular ile (4) ve (5) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin ger-
çekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğ-
rudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/Y sayılı Bilanço Bil-
gileri Tablosunun Belgeyi düzenleyen kısmındaki  “YMM/SMMM” ibaresinden sonra gelmek
üzere “/SM” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y sayılı İş
Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgelerinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Bel-
gesinin (1) numaralı dipnotunda yer alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üze-
re “serbest muhasebeci,” ibaresi, “Bu belgenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest mu-
hasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.3/Y sayılı Mezuniyet
Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesinin (1) numaralı dipnotunda yer alan
“yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi, “Bu bel-
genin” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest muhasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’te yer alan
4734 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edi-
len Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun
21 İnci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4 üncü maddelerinin başlıkları “İhale dokümanının görül-
mesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve madde sonlarına aşa-
ğıdaki madde eklenmiştir. 
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“4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunla-
rına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a
kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurul-
muş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu
sağlaması gerekir.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname ve Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerine “yeminli mali müşavir”
ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesine ait (30.1) numaralı
dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“30.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçenek-
lerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
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c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(III) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü
maddesinin başlığı “Ön yeterlik, ihale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zo-
runluluğu” şeklinde değiştirilmiş ve madde sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“4.6. İdarelerin ve adına ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Tür-
kiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların
tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci
maddesinin (f) ve (g) bentlerine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest
muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesine
ait (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“24.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan
isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak be-
lirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin
teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“ İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.””

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’de yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 34.2 nci maddesine ait (30.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 
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“30.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“ Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 41.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçenek-
lerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı
düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 41.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(III) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun
38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) ve (ğ) bentlerine “yeminli mali mü-
şavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2 nci maddesine ait (29.1) numaralı dipnot aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
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“29.1 (1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“ Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açık-
lama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı dü-
şük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere
göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale
komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli
teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması
durumunda kesin teminat 45.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 45.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.””

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 164)

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi, geçici 12 nci maddesi,
geçici 14 üncü maddesi ve geçici 16 ncı maddesi hükümlerinden yararlanmakta iken Millet-
vekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa
edenlerden aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle 298 sayılı Se-
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi uyarınca
eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve yeniden atananlar,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan maddelerinin uygulanması bakımından ilgili
kurumlara “ilk defa veya yeniden atanan” personel kapsamında değerlendirilmeyecek, bu mad-
delerin “yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro veya pozisyon unvanlarında bulunan” personel
olarak kabul edilecek ve dolayısıyla söz konusu personelin mali ve sosyal haklarında herhangi
bir kayba neden olacak şekilde işlem yapılmayacaktır.

Tebliğ olunur.  
—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 8.4 üncü maddesine “serbest muhasebeci mali müşavir” ibaresinden
önce gelmek üzere “serbest muhasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10.1.2 nci maddesine “yeminli mali müşavir” ibaresinden
önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11.2 nci, 43.1 inci, 44.1 inci, 45.1.13.6 ncı, 72.6 ve 79.2.2.7 nci
maddelerine “YMM” ibaresinden önce gelmek üzere “SM,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.3 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokü-

manında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi
halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 78.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 78.23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 5, 6 ve 7 nci
maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaksızın ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yü-
rürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin
diğer maddelerinde yer alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Haziran 2015 

CUMA 
Sayı : 29384 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2013/1726  

Karar No : 2014/705 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed ve Hamadı oğlu, 1990 Aleppo 

doğumlu, Suriye uyruklu BASEL SULTAN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 s.y.nın 3/18 

md. ve 5237 s.y.nın 62/2 md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 4000 TL adli para cezasına karar 

verilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

sanık BASEL SULTAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hükümfıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 4115 

—— • —— 
Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/46 

Karar No : 2013/117 

Davacı : K.H. 

Sanık : ALEXANDER POLOSKOV, Andrey ve Olga oğlu, 13/09/1981 Rusya dlu, 

Suç : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma 

Suç Tarihi : 14/07/2007 

Suç Yeri : Kemer 

Karar Tarihi : 26/11/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye 

kullanma suçundan açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın 

atılı suçtan TCK'nun 155/2 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,00 TL adli para 

cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı suçtan ceza almamış olması ve tekrar suç 

işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat oluşması sebebiyle sanığa doğrudan verilen hapis 

cezasının TCK'nun 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve takdiren 1 yıl süreyle denetime tabii 

tutulmasına, ancak yasal imkansızlık sebebiyle verilen adli para cezasının ertelenmesine yer 

olmadığına karar verilmiş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 

başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4032 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-

Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 02.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 02.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74 5203/1-1 

————— 
BASKILI ÇEREZ POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Tam Buğday Unlu 

Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Yer Fıstığı Aromalı Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) 

Baskılı Acı Biber Aromalı Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Kakao Dolgulu Çerez Poşeti 

ve 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Sade Dolgulu Çerez Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla 

ihale edilecektir. 

2 - İhale 25.06.2015 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 25.06.2015 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 5204/1-1 
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MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN  

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/71459 

1 - İdarenin:  

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 221 70 00 - 41 08 0 346 223 76 77 

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

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

Kemah-Alp istasyonları arasında, 611 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın 

alınması işi. 

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

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

dokümanında belirtilmiştir.  

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

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 10/07/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

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

oda)  

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

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

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

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

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5159/1-1 

————— 

MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN  

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2015/71508 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 221 70 00 - 41 08 0 346 223 76 77 

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

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

Şarkışla-Yeniçubuk istasyonları arasında, 1.222 Adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması 

hizmet satın alınması işi. 

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

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

dokümanında belirtilmiştir.  

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

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 07/07/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

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

oda)  

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

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

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

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

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5158/1-1 
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BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇEKEN İSTASYONUNDA 50.000 M3 FİGÜRE HALDE 

BALAST ALIMI İŞİ; 25/06/2015 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale Kayıt No : 2015 / 69988 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800 / 4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Çeken İstasyonunda 50.000 m3 Figüre halde 

Balast (Magmatik kökenli bazalt, granit, granodiyorit, gabro ve diyabaz) Alımı,  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 25/06/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

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

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00. - TL 

Bedelle temin edilebilir.  

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

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

tabi değildir.  

8 - Bu ihale için Kısmi teklif verilmez. 5089/1-1 

—— • —— 
HURDA KRAFT TORBA SATILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 Rize 

1 - Teşekkülümüzün üretiminden çıkan yıllık 3.000 Ton hurda kraft torba %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satış İşlemleri Yönetmeliğimizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile 

satılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.06.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat ve yapılacak sözleşme bedelinin 

KDV hariç %20’si oranında mal teminatı alınır. 

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

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5091/1-1 
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ANTALYA HAVALİMANI GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ 

(AMAN / DMAN) TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2015 / 12 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No:32 06330 Yenimahalle / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 23 41-204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 - 

204 23 40   Faks: +90 (312) 212 81 58 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı - Antalya Havalimanı Geliş Ve Kalkış 

Sıralama Yönetim Sistemi (AMAN / DMAN) Temin Ve 

Tesisi İşi 

b) Teslim Yeri : Antalya Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi 

Başmüdürlüğü (Ankara), İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı ve Ercan Havalimanı (K.K.T.C.)’dır. 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

540 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 30.07.2015 günü, Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi. 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi 

içerisinde 1 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini 

sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

raporu, 

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

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

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

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

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

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

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların broşür katalog ve fotoğrafları: 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

4.2.4.1. Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal 

teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen belgeler teklife 

eklenecektir: 

a) Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya 

“Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) 

b) İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede 

belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik 

doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak 

etiketlenecektir) 

c) Kullanıcıların sistemin işlevlerine ulaşabilmeleri için HMI (Human Machine Interface - 

İnsan Makine Arayüzü) özelliklerini anlatan doküman 

d) Yukarıda belirtilen dokümanları içeren CD/DVD 

Dokümanlar, sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz 

yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, vb.) ihtiva edecektir. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, AMAN ve/veya DMAN Sistemi kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 136 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL 

(YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı 

kontrol edilecektir. 

8 - Teklifler, 30.07.2015 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 5211/1-1 
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84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR 

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

84 kalem yastık tipi izolasyonların imali ve İşletme’ye teslim edilmesi işi açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/72676 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı 

Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA 

(Posta Adresi: PK:41 16105 Gençosman/BURSA) 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 224 267 11 70 – 224 267 11 77 

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

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 84 kalem yastık tipi izolasyon imali ve İşletme’ye 

teslimi işi. 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmışgündür) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 06.07.2015 Pazartesi Saat 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış 

ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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e) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

h) Yastık izolasyon imalat işleminin yapılacağı tesis ya da tesislerin adı ve açık adresi 

teklifte belirtilecektir. 

ı) Numune olarak dikilmiş izolasyon yastığı teklif ile birlikte verilecektir. 

i) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin 

teknik şartname tablo-2, tablo-3 ve tablo-4’de belirtilen teknik özelikleri içerir teknik 

dokümanları ve/veya test raporları teklif ile birlikte verilecektir. 

j) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelerin (keçe, kumaş, iplik) 

kanserojen (astbest, amyant gibi) maddeler içermediğini ve yanmadığını belirtir malzeme 

güvenlik formları (MSDS) teklif ile birlikte verilecektir. 

k) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin 

ISO 9001:2008 belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.  

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

6 - İhale yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle iş ortaklığı yapanlar ihaleye teklif 

veremez. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 35.-TL bedel 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 06.07.2015 saat 14.30'a kadar İdaremizin 

yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

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 60 (altmış) takvim 

günü opsiyonlu olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

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

yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin 

son fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve 

esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5252/1-1 
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PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

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

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 296 

adet yedek parça satın alınması işi 

İhale Kayıt Numarası  : 2015/57909 

1 - İdarenin  : 

a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-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 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 

296 adet yedek parça ile ilgili; 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  : 2015/11 

d) Şartname Bedeli : 50,00 - TL. 

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

Müdürlüğü  

f) İşin Süresi : 90 (Doksan) takvim günü 

3 - İhalenin:  

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

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati  : 23/07/2015 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 100,00.- TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile yurt içi 

110,00.-TL, yurt dışı 150,00- TL tutarındaki şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank 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 23/07/2015 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar 

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 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. 5253/1-1 
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ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Konak Mah. Cemil Özer Sok. Daire: 3 No: 1 

Karahallı/Uşak 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi alanına ait 

yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı ikmal yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Karahallı/Uşak 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/05/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 4.802.650.-TL  

f) Geçici Teminatı : 336.185,50 TL 

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2015 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. 7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Konak Mah. Cemil Özer Sok. 

Daire: 3 No: 1 Karahallı/Uşak adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5140/2-1 
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AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 – 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 
 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 

1- ÇOK KADEMELİ 

SANTRİFÜJ POMPA 

İKN: 2015/66901 

D.NO: 591-GLİ/2015-516 

3 KALEMDE 

5 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

180 TAKVİM 

GÜNÜ 

2- 2300 XP ELEKTRİKLİ 

EKSKAVATÖR 

YEDEKLERİ 

İKN: 2015/70200 

D.NO: 242-GLİ/2015-547 

3 KALEMDE 

10 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

300 TAKVİM 

GÜNÜ 

3- MADENİ YAĞLAR 

İKN: 2015/73156 

D.NO: 24-GLİ/2015-560 

13 KALEMDE 

211.280 KG. 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

365 TAKVİM 

GÜNÜ 

 
3 - İlanın, 

a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati d) İhale Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1- ÇOK KADEMELİ 

SANTRİFÜJ POMPA 

22.06.2015 

PAZARTESİ 
15.00 15.00 50,00 TL 

2- 2300 XP ELEKTRİKLİ 

EKSKAVATÖR 

YEDEKLERİ 

23.06.2015 

SALI 
14.00 14.00 50,00 TL 

3- MADENİ YAĞLAR 24.06.2015 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 50,00 TL 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır. 

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini; 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri 

zorunludur. 

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: 

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI  

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her 

bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 
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7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Madeni yağ ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer iki ihalede kalem 

bazında kısmi teklif verilebilir. 

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları: 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur. 5257/1-1 

—— • —— 

KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 1 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet 

Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 - Gar / 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15 / 4309 - 0 (312) 311 13 06 

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul (Pendik) 

-Ankara ve Konya-İstanbul (Pendik)-Konya 

arasında işletilmekte olan TCDD’ye ait Yüksek 

Hızlı Trenler ile Eskişehir Gar bağlantılı olarak 

YÜKLENİCİ’ye ait otobüslerle kombine yolcu 

taşımacılığı ve bilet satış hizmetlerinin 1 (bir) yıl 

süreyle YÜKLENİCİ’ ye yaptırılması işidir. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi 

Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.06.2015 Cuma günü saat 14:30’a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - İstekliler teklifleri ile 100.000,-TL tutarında geçici teminat verecektir. 

7 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 

 5212/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

13.03.2013 tarihli 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen İptal Edilen Dahilde 

İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 11.07.2011 tarihli 2011/D1-03981 sayılı Dahilde 

İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil 

Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd-.Şti. adına onaylı 20.12.2011 tarihli IM066327 sayılı Gümrük Giriş 

Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler ve 12.12.2014 tarihli 3924 sayılı Para 

Cezasının ödenmesi hususu 23.12.2014 tarihli 29214 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen 

firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak vergilerin ve para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi 

üzerine Müdürlüğümüzce 5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. 

Ltd. Şti. adına" düzenlenen 03.06.2015 tarihli 8344072 sayılı Ödeme Emrine konu 6.050,21-TL 

Gümrük Vergisi, 17.090,44-TL İlave Gümrük Yergisi, 9.836,42-TL Katma Değer Vergisi, faizi 

ve 289.799,22-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 

yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. 

maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. 

ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat 

Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 5154/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGATTIR 

11.02.2010 tarihli 27490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen Kapatılan Dahilde 

İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 05.09.2008 tarihli 2008/D1-03857 sayılı Dahilde 

İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 4580346112 vergi numaralı Has Kalıp Makina 

San. ve Tic. A.Ş. adına onaylı 08.09.2008 tarihli IM038233 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi 

muhteviyatı, eşyalara isabet eden 37.265,62-TL Katma Değer Vergisi ile faizi ve ayrıca 4458 

sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca düzenlenen 12.05.2015 tarihli 1702 sayılı Para 

Cezası Kararına konu 74.531,24-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; 

Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu'nun - 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 

31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan 

olunur. 5155/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ordu İlahiyat Vakfı (ORİV) 

VAKFEDENLER: Yavuz ÜNAL, Mustafa KOLUKISAOĞLU, Tacettin SEVİNÇ, Nuri 

GENÇ, Recep AZAKLI, Tevfik KARABULUT, Hüseyin ŞAHİN, Seyfullah ÇAKIR, Şevket 

PEKDEMİR, Necmettin GENÇ, Yusuf Bahri GÜNDOĞDU, Celalettin AKYOL, Orhan 

İYİBİLGİN, Ahmet Selman BAKTI, Sabiha ATABEYOĞLU, Kübra SARIÇİÇEK YILMAZ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ordu 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2015 tarihinde kesinleşen 08/04/2015 

tarihinde tavzih edilen 25/03/2015 tarih ve E.2014/572, K.2015/51 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mahkeme kararında kısaca “başta Ordu olmak üzere ülkemizde 

akademik bilgi üretmek, toplumsal barışa ve kültüre katkı sağlayacak insan yetiştirmek, eğitim 

çalışmaları yapmak, toplumun bilgi seviyesinin yükselmesine yönelik projelere destek vermek, 

proje üretmek, okul, kütüphane, okuma salonları oluşturmak, ilahiyat fakültesine nitelikli öğrenci 

yetiştirmek için alt yapı oluşturulmasını sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, tüm bu 

hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gelir getirici ticari ilişkiler kurmak amacıyla siyasi içerikli 

olmayan, yasalara, ahlak ve adaba aykırı bir amaç da taşımayan vakıf kurmaktır” olarak 

bildirilmiştir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (ellibin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Yavuz ÜNAL, Mustafa KOLUKISAOĞLU, Tacettin SEVİNÇ, 

Recep AZAKLI, Hüseyin ŞAHİN, Sabiha ATABEYOĞLU, Necmettin GENÇ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

kararı ile gayece aynı bir başka kuruma intikal ettirilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5180/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Şanlıurfa Geylani Eğitim ve Hizmet Vakfı. (ŞANLIURFA GEYLANİ) 

VAKFEDENLER: Ahmet EMEKTAR, İsa TÜRKOĞLU, İsmail BEYAZKENDİR, Halil 

SAÇAKLI, Yusuf ÇİFTÇİ, Mehmet KARAMAN, Ahmet ALTUN, Hasan ÇULLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: ŞANLIURFA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2015 tarihli tavzih kararlı, 18.05.2015 

tarihinde kesinleşen 21.04.2015 tarihli ve E: 2014/853, K: 2015/327 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İslam tarihinde önemli bir şahsiyet olan Abdulkadir Geylani 

Hazretlerinin eğitim ve yaşam felsefesini aktarmak için ve bu bağlamda Abdulkadir Geylani 

Hazretlerinin yaşam felsefesini ve eğitimini öğrenmek isteyenler için çalışmalar ve programlar 
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yapmak ve toplumumuzun dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan 

ibadethaneler yapmak ve hizmete sunmak, bireylerin gelişimi ve topluma kazandırılması, Toplum 

yararına fayda sağlayacak eğitim, sağlık, turizm, sosyal ve kültürel alanlarda maddi ve manevi 

hizmet sunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası) dır. 

YÖNETİM KURULU: Ahmet EMEKTAR, Ahmet ALTUN, İsmail BEYAZKENDİR, 

Hasan ÇULLU, Halil SAÇAKLI 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyetin belirleyeceği amacına en yakın bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5188/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Gülin GÜNERİ, Aslı Candan KODALAK, Uğur İŞEVCAN, Elif 

EROL. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2015 tarihinde kesinleşen 27/01/2015 tarih ve 

E: 2014/154, K: 2015/15 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Vakıf toplumumuzun en küçük birimi olan aile ve aile fertlerinin örf 

ve adetlerinin geliştirilmesi, üyelerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamayı, bu 

konuda çalışmalarda bulunanlarla işbirliği yapmayı ailelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya 

katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelerin çocuklarına yönelik olmak 

üzerek yiyecek, giyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmayı, madden bağış yapmayı, çocuk ve 

aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası alanda proje geliştirmeyi, her seviyede 

eğitim vermeyi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler ve diğer 

tüzel kişiliğe haiz kurumlarla ve özel şahıslarla gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında 

işbirliği yapmayı ve sponsorluk hizmeti almayı, kurum ve kuruluşların, açacağı ihalelere 

katılmayı, mal ve hizmet tedarikinde bulunmayı, kamu kurum ve kuruluşlarına özel ve tüzel 

kişiliklere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, çocuk, ergen psikolojisi gelişimi ve aile 

danışmanlığı konularında anket, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmayı, bu kapsamda 

psikoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını konunun uzmanları ile gerçekleştirmeyi amaç edinir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL 

YÖNETİM KURULU: Elif EROL, Gülin GÜNERİ, Aslı Candan KODALAK, 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5206/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 

koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm  Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 
Profesör 1 - 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Profesör 1 - 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 - 

Nükleer Tıp Profesör 1 - 

İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji uzmanı olmak. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Tıp Mühendisliği Profesör 1 

- Biyomedikal Mühendisliği alanında 

Doktorasını tamamlamış olmak ve 

biyofotonik sistemler üzerine 

araştırmalar yapmış olmak. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0 216 500 44 44 5209/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 

anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 

belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 1   

Mimari Tasarım alanında 

doktora yapmış, kültür-mekan 

çalışmaları konusunda uzman 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 

 

 1 

Proje ve Yapım Yönetimi 

alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış ve konut ihtiyacı 

modellemesi konusunda uzman 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İletişim 

Tasarımı 

 

 1 

İletişim Tasarısı’nda Lisans, 

Etkileşimli Medya Tasarımı 

alanında Yüksek Lisans, Sanat 

ve Tasarım Alanında doktora 

yapmış olmak, 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

 

  1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Bilgisayar ağları, veri işleme ve 

büyük ölçekli veri analizi, 

bilgisayar ağları trafik analizi 

üzerine uzmanlaşmış olmak. 

Disiplinler arası yetkinliğini 

uluslararası dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları ve almış 

olduğu uluslararası atıflarla 

gösterebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği 

 

  1 

Akışkanlar Mekaniği alanında 

doktora yapmış olmak, 

türbülanslı ve zamana bağlı 

akımlar konularında 

uzmanlaşmış olmak. Disiplinler 

arası yetkinliğini uluslararası 

dergilerde yayınlanmış 

çalışmaları olmak ve almış 

olduğu uluslararası atıflarla 

gösterebilmek. 
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Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

 

1  

Endüstri ve Sistem Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak 

ve Doçentlik unvanını almış 

olmak. Tamsayı programlama, 

veri madenciliği konuları ve 

sağlık sistemleri 

uygulamalarında uzmanlaşmış 

olmak. En az 8 yıl süre ile yurt 

dışında araştırma yapmış olmak. 

Disiplinler arası yetkinliğini 

uluslararası dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları ve almış 

olduğu uluslararası atıflarla 

gösterebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

 

1 
 

Endüstri Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak ve 

Doçentlik unvanını almış olmak. 

Salgın hastalık yayılımı 

modellemesi, insani yardım 

lojistiği ve envanter rotalama 

konularında uzmanlaşmış 

olmak. En az 9 yıl süre ile yurt 

dışında araştırma yapmış olmak. 

Disiplinler arası yetkinliğini 

uluslararası dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları ve almış 

olduğu uluslararası atıflarla 

gösterebilmek. 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

 

1  

Klinik Psikoloji alanında Doçent 

unvanını almış olmak ve 

tercihen doktorasını yurtdışından 

almış, Çift ve Aile terapisi 

konusunda uzman olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Otel 

Yöneticiliği 

 

 1 

Doktorasını Muhasebe ve/ya 

Finans alanında tercihen 

yurtdışında yapmış olmak. 

 5205/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak 

başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler ; 

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru 

formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması 

fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 

belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel 

çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 

Birimi Unvanı K/D Adet  

TIP FAKÜLTESİ     

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı 

olmak 

Nöroloji Profesör 1 1 
Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı 

olmak 

Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 1 
Kandida enfeksiyonu konusunda 

çalışmış olmak 

Kardiyoloji Doçent 1 1  

Kalp Damar Cerrahisi Doçent 1 1 

Kardiyopulmoner by-pass sonrası 

oluşan akciğer iskemi-reperfüzyon 

hasarını önlemede E vitamini etkinliği 

konusunda çalışmış olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ     

Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 

Üzümsü meyveler konusunda 

çalışmış olmak 
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Birimi Unvanı K/D Adet  

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
   

 

Anorganik Kimya Profesör 1 1 
Silisyum içeren shiff baz yapıları 

konusunda çalışmış olmak 

Anorganik Kimya Profesör 1 1 
Shiff bazı oksim kompleksleri 

konusunda çalışmış olmak 

Fiziki Coğrafya Profesör 1 1 
Uzaktan algılama ve iklim konusunda 

çalışıyor olmak 

Orta Çağ Tarihi Profesör 1 1 
Anadolunun dini düşünce tarihi 

konusunda çalışmış olmak 

Osmanlı Müesseseleri 

ve Medeniyeti Tarihi 
Profesör 1 1 

Maraş yöresi tarihi ve Dulkadirli 

Beyliği konularında çalışmış olmak 

Anorganik Kimya Doçent 1 1 

Aminofosfatin ligandları ve metal 

komplekslerinin sentezi konusunda 

çalışmış olmak 

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

   

 

Yapı Malzemesi Profesör 1 1 

Çimento, beton ve bitümlü 

malzemeler konusunda çalışmaları 

olmak 

Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1 
Tünel kazı deformasyonları alanında 

çalışmalar yapmış olmak 

Tekstil Teknolojisi Doçent 1 1 

İletken polimerik kompozitler ve 

iletken tekstiller konularında 

çalışmalar yapmış olmak 

Çevre Biyoteknolojisi Doçent 1 1 
Tekstil atık sularında renk giderici 

konusunda çalışmalar yapmış olmak 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 
   

 

Arap Dili ve Belagatı Profesör 1 1 
Edebi tenkit ile lafız anlam ilişkisi 

konusunda çalışmış olmak 

İslam Hukuku Profesör 1 1 
İslam aile hukuku konusunda 

çalışması olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1 

Eğitimde ölçme değerlendirme ve 

eğitim felsefesi konusunda 

çalışmaları olmak 

 5208/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/148521 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ANKARA / Çankaya 

Adresi 

Namık Kemal Mahallesi, Milli 

Müdafaa Caddesi No:18 

Bakanlıklar 

Tel-Faks 
TEL: 0 312 416 30 00 FAKS: 0 

312 416 34 00 

Posta Kodu 06420 E-Mail tmo.genel@tmo.gov.tr 

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

Adı/Unvanı MESOPOTAMIA FZE ANATOLIA B.V. 

Adresi 

OFFICE:LB21006 JEBEL ALI 

DUBAİ BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 

ORLYPLEIN 85, 1043 DS 

AMSTERDAM, HOLLANDA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.   

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
Dubai Ticaret ve Sanayi Odası Amsterdam Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 189589 342.59.163  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5168/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008 / 53112 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Kocaeli 

Adresi 

Or Amiral Salim Dervişoğlu Cad. 

Karabaş Mah. Fuar İçi 6. Sok.   

No: 60 

Tel-Faks 0 262 325 69 22 - 0 262 325 61 77 

Posta Kodu 41100 E-Mail atillaakcay@kocaeli.bel.tr 

4. Hakkında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan 

Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Entosav İlaçlama İnşaat Temizlik ve 

Hizmet İşletmeleri Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Osman Yavuz Mah. İstasyon Cad. 634 

Sok. No: 4 D: 1-2 Gebze / Kocaeli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3360088007  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gebze Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4419 / 8935  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

05/06/2012 Tarih ve 28314 

Sayılı Resmi Gazete 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 

11/05/2015 Tarihli ve E: 2015 / 

444 K: 2015 / 674 Sayılı Kararı 

05.06.2015 

 5217/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5213/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5215/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5218/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5219/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5220/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5221/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5222/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5223/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5224/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5225/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5226/1/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5226/2/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5226/3/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5227/1/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5227/2/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5227/3/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5227/4/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5227/5/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5228/1/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5228/2/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5229/1/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5229/2/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5230/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5231/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013 / 86112 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi 
İl/İlçe ADANA / Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 

Otopark Binası 

Tel-Faks 
03223387078 

03223386045 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Yeni İsviçre Sağlık Hiz. İpek İlaç Ecza 

Dep. San ve Tic. Ltd. Şti. 
Mualla TAŞ 

Adresi 
Petrol-İş Mah. İlham Sk. No:6/A 

Kartal/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.  30532864696 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6240016406  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
292127  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5256/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5232/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5234/1-1 



12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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12 Haziran 2015 – Sayı : 29384 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5238/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 164)
— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 5605-3 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/22, K: 2014/196 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/114, K: 2015/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/56, K: 2015/22 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/124, K: 2015/24 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


