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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI
HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “olarak görev yapıyor olmak,” ibareleri “kadrolarında görev yapmış olmak,” şeklinde, aynı fıkranın (ğ) bendinin (1)
numaralı alt bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “din görevlisi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendine “Çocuk eğiticisi,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “din görevlisi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile
Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/12/2014

29219

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/8/2015

29451
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GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Reformların Koordinasyonu
ve İzlenmesi Kurulu
GENELGE
2015/16
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KURUL KARARI
İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ SINIFA YÜKSELECEK MÜLKİ İDARE AMİRLERİ İSİM LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 30/11/2015 tarih ve 2015/5 sayılı kararı ile,
Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan (99) kişinin Birinci
Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine istinaden, Bakanlık Encümenince 30/11/2015 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda 30/11/2015 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmelerine;
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
12 Aralık 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29560

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
ARA KARAR
ESAS NO
: 2012/700
KARAR NO
: 2012/261
DAVACI
: K.H.
SANIK
: ALİ ALIYEV
SUÇ
: 5683 sayılı Kanuna Aykırılık
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 12/2010
SUÇ YERİ
: ARALIK
KARAR TARİHİ
: 18/09/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı
Kanuna aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 18/09/2012 tarih 2012/197 esas ve 2012/261 karar sayılı dosyanın yargılaması
sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar
verilmiş olup, sanık ALİ ALIYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
9942

—————



ARA KARAR
ESAS NO
: 2012/722
DAVACI
: K.H.
SANIK
: PARVANA ALIYEVA
SUÇ
: 5683 sayılı Kanuna Aykırılık
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 18/08/2010
SUÇ YERİ
: ARALIK
KARAR TARİHİ
: 30/10/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Pasaport
Kanununa muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih ve 2012/76 esas ve 2012/438 karar sayılı dosyanın yargılaması
sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş
olup, sanık PARVANA ALIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28
ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
9943
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İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2013/432
KARAR NO : 2014/202
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/06/2014 tarihli ilamı ile
müĢteki Nafisa Ahmedova"yı yaralama suçundan sanıklar Ahmet DaĢdan, Emre Yazıcı, Adem
Yılmaz, Turan Güler, Uğur Avcı, Hüseyin ġen ve Sinan Çolak haklarında beraatlerine, Sanık
Ahmet Özmen"in Nafisa Ahmedova"nın yaralanmasına neden olma suçundan ceza verilmesine
yer olmadığına dair karar verildiği, Uluberkovna ve Zarifa"dan olma 1993 Jizzah doğumlu
Özbekistan VatandaĢı müĢteki Nafisa AHMEDOVA"nın Türkiye ve Özbekistan"a belli adresi
bulunmadığı ve müĢtekinin sınır dıĢı edildiğinden 25/06/2014 tarihli gıyabi karar kendisine
tebligat yapılamadığından;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
9808

—— • ——

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/237
KARAR NO : 2015/145
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası, yazılı 24.03.2015 tarihli ilamı ile
müĢteki sanık Aynur Bağcı hakkında
a) Ali Bağcı'ya yönelik kasten yaralamaya teĢebbüs eyleminden dolayı TCK 86/2 3-a,e
35/2, 29/1, 62, 50 ve 52. maddeleri gereğince 180,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
CMK 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına herhangi bir
yükümlülük altına alınmaksızın 5 yıl süreyle denetim suresine tabi tutulmasına,
b) Muzeher Bağcı'ya yönelik kasten yaralamaya teĢebbüs eyleminden dolayı TCK 86/2,3-a e
35/2, 29/1, 62, 50 ve 52. maddeleri gereğince 180,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK
231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, herhangi bir yükümlülük
altına alınmaksızın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,
c) Adli Emanette kayıtlı 1 adet bıçağın TCK 54/1. maddesi gereğince müsaderesine, 1 adet
yemek çatalının sanığa iadesine karar verilmiĢtir.
Medeni ve Muzeher kızı, 26/04/1995 doğumlu, Van, GevaĢ, Orta Mah./köy nüfusuna
kayıtlı AYNUR BAĞCI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve mah kememizin
2014/237 E. 2015/145 K. Sayı, 24/03/2015 tarihli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle, Ġlgili Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere yasal süre
içerisinde itiraz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
10133
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
DOSYA NO
: 2015/315
KARAR NO
: 2015/434
C.SAVCILIĞI ESAS NO
: 2015/822
DAVACI
: K.H
SANIK
: 1 - HOSSEIN HEMMATLOU-Jafar oğlu 25/06/1974 Ġran
doğumlu
2-ZEINAL AZAD-Salman oğlu 28/07/1976 Ġran doğumlu
SUÇ
: 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARĠHĠ
: 10/05/2015
SUÇ YERĠ
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARĠHĠ
: 04/06/2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık NEMAT RAD
hakkında mahkememizce 5607 sayılı Kanunun 3/18 maddesi gereğince mahkumiyet kararı
verilmiĢ olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince
ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
10065

—— • ——

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2009/959
KARAR NO : 2010/310
Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 05/04/2010 tarihli ilamı ile TCK'nun
142/2-d maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, yine ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU
HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA
KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ÜSTSOY-DĠĞER) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Yılmaz
ve Gülsüm oğlu, 26/03/1962 Mersin doğumlu, Mersin, YeniĢehir, Mersin Bahçelievler mah/köy
nüfusuna kayıtlı, MEHMET AÇIK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar
verilmiĢ olup, ilan olunur.
10136

—————

ESAS NO : 2012/72
KARAR NO : 2015/261
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar
numarası yazılı 20/04/2015 tarihli ilamı ile 359/b-l, 359/b-l, 359/b-l maddesi gereğince 3 kez 22
AY 15 GUN HAPĠS, yine 3 kez ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN
YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM.
MEN (ÜSTSOY-DĠĞER) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Nihat ve Emel oğlu, 23/06/1983
doğumlu, Ağrı, Merkez, Eğribelen Mah./köy nüfusuna kayıtlı, FERĠT ASLAN tüm aramalara
rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
10135
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
ARA KARAR
ESAS NO
: 2012/704
DAVACI
: K.H.
SANIK
: NUSHABA ALIYEVA
SUÇ
: 5683 sayılı Kanuna Aykırılık
SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 06/07/2011
SUÇ YERĠ
: ARALIK
KARAR TARĠHĠ
: 06/11/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna
aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin
06/11/2015 tarih ve 2012/230 esas ve 2012/475 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda
sanık hakkında neticeten 2000TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup,
sanık NUSHABA ALIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
9946

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/151
KARAR NO : 2015/62
EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 4733 sayılı Kanuna
Muhalefet suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, Sabri ve Fiyad oğlu, 22.11.1977 Plovdıv D.lu.
halen Çaya Sokak No: 25-Plovdıv-Bulgaristan adresinde oturur KOSTADIN SERAFIMOV
ASENOV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; her ne kadar sanığın 4733 sayılı
Yasaya muhalefet suçunu iĢlediği iddiasıyla 4733 sayılı Kanunun 8/4 maddesi uyarınca kamu
davası açılmıĢ ise de; yüklenen eylemin kaçakçılık suçuna uyduğu, ayrıca bu suçu oluĢturmadığı
anlaĢılmakla mükerrer açılan davanın CMK.'nun 223/7 maddesi gereğince REDDĠNE, sanığın
ticari amaç ile eĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu iĢlediği sabit
olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK. 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay
hapis ve 200,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Suçun iĢlenmesindeki özellikler ve
suçun ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a
maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının
300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük karĢılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın
ekonomik ve diğer Ģahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve
sanığın sonuç olarak 6000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK.nun 52/4 maddesi
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6000,00.TL adli para cezasının miktarı ile
sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit taksitte ödemesine,
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 200,00.TL adli para cezasının
miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eĢit taksitte
ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının
tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, sanıklardan ele
geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan kaçak eĢyaya mahsus tespit varakasında
yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. Maddesinin atfı
ile TCK.nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE dair verilen hükmün tebligat ve
yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık KOSTADIN SERAFIMOV ASENOV'a
tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme Ġlan Tahtasında 1 ay
süre ile ilan edilmesine karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
10058

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ERTELEME ĠLANI
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
15 Aralık 2015 Salı günü saat: 14.30‘da yapılacağı, 29 Kasım 2015 tarih ve 29547 sayılı
Resmi Gazete‘de ilan edilen sigorta ihalesi, 18 Aralık 2015 tarihinde saat: 15.30‘da yapılacaktır.
11304/1-1
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185 KALEM YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere 185 kalem yedek parça
temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2015/172520

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad.
Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286 - 4162001 Faks: 0286 - 4163700
c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) Ġnternet Adresi

: www.cli.gov.tr

2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu kamyonlarda kullanılmak
üzere 185 kalem yedek parça temini iĢi

b) Teslim Yeri

: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - Ġhalenin
a) Ġhale Usulü

: Açık Ġhale

b) Yapılacağı Yer

: ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

: 04.01.2016 - 15.00

d) Dosya No

: 244 - KÇLĠ/2015 - 0758

4 - Ġhaleye ait dokümanlar;
Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve
"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 04.01.2016, saat 15.00‘a kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar idareye ulaĢmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Ankara ili, Yenimahalle Ġlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi hudutları üzerinde bulunan,
mülkiyeti Yenimahalle Belediyesine ait aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumu belirtilen
taĢınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ―Kat
KarĢılığı ĠnĢaat‖ yaptırılacaktır.
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1 - Bu iĢin tahmini bedeli 2015 yılı birim fiyatları ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı
yaklaĢık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınarak arsa bedeli dahil 32.150.751,38 TL (otuz
iki milyon yüz elli bin yedi yüz bir lira otuz sekiz kuruĢ)‘dir.
2 - Ġhale 24.12.2015 PerĢembe günü saat 14.00'de Ġvedik Caddesi No: 33
06170
Yenimahalle ANKARA adresindeki, Yenimahalle Belediyesi Binası Ġçerisindeki Belediye
Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar Yenimahalle Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri
Müdürlüğü‘nde (Ġstanbul Yolu 8. km Macunköy GiriĢi 204. Cadde No: 16
Yenimahalle/ANKARA) 08.00-17.00 saatleri arasında 23.12.2015 tarihine kadar görebilirler.
4 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - Ġstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif mektubu ile birlikte;
a. Kanuni ikametgâhı ve yazıĢma adresini gösteren belge
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (2015 yılı vizeli)
c. Noter tasdikli imza sirküleri
d. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler
e. Noter tasdikli vekâletname(gerekiyorsa)
f. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge
g. Ġstekli Ģirket ise, onaylı Ģirket tüzüğü
h. Mali durum bildirisi ve belgeleri
i.Tahmini bedelin %70‘inden az olmamak üzere kullanılmamıĢ nakit kredisini veya
teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir Türkiye‘de faaliyet gösteren
bankalardan alınacak banka referans mektubu veya Ġdarece aslı görülmüĢ sureti
j. Ġhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden
alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı
k. Ġhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu veya sosyal güvenlik
kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya
sosyal güvenlik kurumundan alınan yazı aslı
l. Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu. Toplam
ciro tahmini bedelin %60‘ından az olmayacaktır. Bu kriteri sağlamaması halinde son iki yıla ait
belgeler sunulabilir. Bu durumda son iki yılın parasal tutarlarının ortalamasının kriteri sağlayıp
sağlamadığına bakılır.
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m. Ġsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleĢmeye dayalı olarak bitirilmiĢ iĢler için,
tahmin edilen bedelin %80 ninden az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmıĢ Kamu Ġhale
Tebliğinin Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesi B-II Grubu Bina ĠĢlerine ait iĢ bitirme
belgesi aslı,
n. Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgeleri
o. Teknik personel taahhütnamesi
p. Yapı araçları taahhütnamesi
r. Bu iĢin Ġhale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi
s. Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirten Yenimahalle Belediyesi Fen
ĠĢleri Müdürlüğü Yapı ġubesi'nden temin edilecek istekli adına düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi
t. Yenimahalle Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ 964.522,54 TL (dokuz yüz altmıĢ dört
bin beĢ yüz yirmi iki lira elli dört kuruĢ) geçici teminat mektubu Geçici teminat nakit ise
Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü‘ne yatırılıp alınacak alındı makbuzu
u. Kalite ve Standarda ĠliĢkin Belgeler
v. Ortak giriĢimler bu ihaleye teklif veremezler
6 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00'
a kadar ihalenin yapılacağı Encümen BaĢkanlığı‘na makbuz karĢılığında vereceklerdir. Bu saatten
sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (posta, telgraf vb) meydana gelecek
gecikmeler kabul edilemez.
7 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı
bir Ģekilde, (silinti, kazıntı olmayacak Ģekilde) yazılacaktır
8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
9 - Bu iĢin Ģartnamesi 500,00 TL (BeĢ Yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında, 23.12.2015,
saat 17.00‘a kadar Yenimahalle Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nden makbuz
karĢılığında temin edilebilecektir.
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BELEDĠYE REKLAM ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elazığ Belediye Başkanlığından:
1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam
ünitelerinin kaldırılması ve teknik Ģartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin
temini, montajı, bakım ve onarımı karĢılığında iĢletme hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek
üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü
(artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.
2 - Ġhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik Ģartnamesinde belirtilmiĢ
olup; 300 adet billboard, 100 adet otobüs durağı, 100 adet sabit Clp (Raket), 10 adet sabit
Megalight, 10 adet totem ve 3 adet Led Ekran reklam ünitesidir.
3 - Reklam ünitelerin 10 (on) yıllık tahmini iĢletme kira muhammen bedeli KDV Hariç
8.907.890,00 (Sekizmilyondokuzyüzyedibinsekizyüzdoksan) TL‘dir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on)
yıllık tahmini iĢletme kira muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 267.236,70
(ĠkiyüzaltmıĢyedibinikiyüzotuzaltılirayetmiĢkuruĢ) TL‘dir
4 - Ġhalesi 24.12.2015 PerĢembe Günü saat: 14.00‘da Belediyemiz Encümen Toplantı
salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
5 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iĢtirak
edilmesi halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 250,00 TL
(Ġkiyüzelli) bedel karĢılığında temin edilebilir. Teklif verecek kiĢiler ayrıntılı bilgi için Elazığ
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden veya 0424 248 47 00 (dahili 1233 veya 1228) nolu
telefondan bilgi alabileceklerdir.
6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aĢağıdaki Ģartlar aranır;
a) Ġkametgah veya Ġstekliye yapılacak her türlü yazıĢma ve tebligatlara esas olmak üzere
adres beyanı,
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b) Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti
veya Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası
belgesi,
1 - Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye
katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye‘de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.
e) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 26‘ncı maddesinde
belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
f) 1 - BüyükĢehir veya il belediyelerinde anılan iĢi en az 3 (üç) ayrı ilde veya büyükĢehir
belediyesinde en az 3 (üç) yıl kesintisiz yapmıĢ veya halen yapıyor olmak.
2 - Tüzel kiĢi olması halinde en az 3. yıldır bu amaçla kurulmuĢ bir Ģirket olmak, (gerçek
kiĢi olması halinde faaliyet belgesinde açık hava reklamcılığı yaptığına iliĢkin Ģerh bulunması ve
belgenin en az 3 yıl öncesinde bir kayda dayanması gerekecektir)
g) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyan,
h) Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale
tarihindeki ay içerisinde alınmıĢ belge,
i) Elazığ ilinde irtibat bürosu açacağına iliĢkin taahhütname vermek,
j) Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi
k) Ġhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz
edeceklerdir.
7 - Ġhaleye katılacak olan isteklilerin 6.maddede istenilen belgeleri 24.12.2015 PerĢembe
günü (ihale günü) saat 14.00‘e kadar kapalı bir zarf içerisinde Ġhale Komisyon baĢkanlığına
(Encümene) sıra numaralı alındı karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
8 - Ġhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir
9 - Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - ĠĢbu Ġhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik Ģartnamelerinin
hükümleri geçerlidir.
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR
Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçemiz Kavak Mahallesi Yarımca Mevkisinde tapunun 22768
- 22769 - 22770 - 22771 - 22772 - 22773 - 22774 - 22775 - 22776 - 22782 - 22783 - 22784 22785 - 22786 - 22787 - 22788 - 22789 ve 22791 parsellerinde kayıtlı ve ekteki listede metre
kareleri, ihale muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen toplam on sekiz adet taĢınmaz
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.
Ġhale 25 ARALIK 2015 CUMA günü saat 14.00 ile 17.00 arasında TaĢınmazların
Mahallinde yapılacaktır.
ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI
a - Kanuni Ġkametgâh Sahibi Olmak,
b - Tebligat Ġçin Türkiye de adres göstermek.
c - Ġhale tüzel kiĢiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu mahkemelerden veya
siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d - Tüzel KiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi,
e - Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiĢ vekâletname,
f - Geçici teminat yatırmıĢ olmak.
Daha fazla bilgi almak ve ihale Ģartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali
Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
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GÜVENLĠK DUVARI, SUNUCU VE VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ
DĠSKĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı, Sunucu ve Veri Depolama Ünitesi Diski ihtiyaç sahibi
kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça
hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI GÖLCÜK DENĠZ ĠKMAL MERKEZ
KOMUTANLIĞI ĠHTĠYACI MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YEREL
ALAN AĞI MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Ġkmal Merkez Komutanlığı ihtiyacı
Muhtelif Cins ve Miktar Yerel Alan Ağı Malzemesinin teknik Ģartnamesine, Aktif Ağ Cihazları
ve Yönlendirici Cihazı‘nın CISCO veya HP markalarından birine uygun olarak, Ofis‘imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇĠCĠ TEMĠNAT verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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125 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü ihtiyacı 125 adet Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve istenilen ASUS, HP ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis‘imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça
hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır.
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YEDEKLEME DONANIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Devlet Personel BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yedekleme donanımı teknik
Ģartnamesine ve Harici Veri Depolama Ünitesi EMC markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve
Harici Veri Depolama Ünitesinin EMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve
Miktar Yazılım teknik Ģartnamesine ve kuruluĢça istenilen Microsoft Markasına uygun olarak,
Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte markası, teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve
marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ORACLE LĠSANS GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı
Oracle Lisans Güncellemesi teknik Ģartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile
ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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GÜVENLĠK ÜRÜNLERĠ LĠSANSLARININ GÜNCELLEMESĠ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimiz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında kullanılmak üzere Güvenlik Ürünleri
Lisanslarının Güncellemesi, teknik Ģartnamesine ve istenilen markalarına uygun olarak, Ofis‘imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte hazırlanan teknik Ģartname, markalar, ticari Ģartname ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 16/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
istenilen markalarına uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Sözkonusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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KURUMSAL MĠCROSOFT LĠSANS ANLAġMASI YENĠLEME KAPSAMINDA
MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı kurumsal Microsoft
lisans anlaĢması yenileme kapsamında muhtelif cins ve miktar lisans teknik Ģartnamesine ve
Microsoft markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17.12.2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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300 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 300 adet dizüstü
bilgisayar KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve ve istenilen DELL XPS 13, FUJITSU
LĠFEBOOK U745, HP SPECTRE X360 ve LENOVO X1 CARBON marka/modellerinden birine
uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modelleri, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve istenilen DELL XPS 13, FUJITSU LĠFEBOOK U745, HP SPECTRE X360 ve
LENOVO X1 CARBON marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip,
uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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1 ADET E-DEMETĠ BUHARLAġTIRMA (E-BEAM EVAPORATION)
SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet E-Demeti BuharlaĢtırma (E-Beam Evaporatıon) Sistemi, Ofisimiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/12/2015 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11292/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 42

12 Aralık 2015 – Sayı : 29560

11 KALEM AKILLI KÜTÜPHANE SĠSTEMĠ MALZEMESĠ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Sivas Ġl Özel Ġdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 11 kalem Akıllı Kütüphane
Sistemi Malzemesi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modellerine
uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesinin, marka/modelinin, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 22.12.2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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3 KALEM IP KAMERA GÜVENLĠK SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Harran Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 3 kalem Ip
Kamera Güvenlik Sistemini teknik Ģartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis‘imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesini ve marka/modelini, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 21/12/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 07.12.2015
Karar No: 6933
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
• MERKEZĠ
: Ankara
• TEBLĠGAT ADRESĠ
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86
06100
Söğütözü-ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ
: 13.08.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı
• SAHA ĠġARETĠ
: TPO/A
• KAPSADIĞI ĠL
: Diyarbakır, Batman
• KAPSADIĞI ĠLÇE
: Merkez, GercüĢ, Bismil
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 12.758 Hektar
• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/228-796
• BAġLANGIÇ TARĠHĠ
: 30.09.1965
• VERĠLĠġ TARĠHĠ
: 24.05.1966
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.‘nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha iĢareti, Ġlleri, Ġlçeleri,
yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 30.09.2014
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği‘nin 18/5 inci maddeleri gereğince 30.09.2024 tarihine kadar 10 yıl süre
ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur.
Türkiye Petrolleri A.O.‘nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk
Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas
Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu
tespit edildikten sonra, ĠR/TPO/228-796 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin
sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk
Petrol Kanunu‘nun 8/3 üncü maddesi gereğince 30.09.2024 tarihine kadar 10 yıl süre ile
uzatılmasına karar verilmiĢtir.
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PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 07.12.2015
Karar No: 6932
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
• MERKEZĠ
• TEBLĠGAT ADRESĠ
• MÜRACAAT TARĠHĠ
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ

: Türkiye Petrolleri A.O.
: Ankara
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86
Söğütözü-ANKARA
: 11.09.2015
: ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı
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• SAHA ĠġARETĠ
: TPO/AT
• KAPSADIĞI ĠL
: Adıyaman
• KAPSADIĞI ĠLÇE
: Kahta
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 5214 Hektar
• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/2774-3256
• BAġLANGIÇ TARĠHĠ
: 14.06.1995
• VERĠLĠġ TARĠHĠ
: 19.10.1995
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.‘nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha iĢareti, Ġli, Ġlçesi, yüzölçümü
ve hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 14.06.2015 tarihinden
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği‘nin 18/5 inci maddeleri gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile
uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur.
Türkiye Petrolleri A.O.‘nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk
Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas
Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu
tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/2774-3256 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin
sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk
Petrol Kanunu‘nun 8/3 üncü maddesi gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile
uzatılmasına karar verilmiĢtir.
11278/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O‘nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/3052 hak sıra no.lu petrol
ĠĢletme ruhsat sahasında yer alan Kuzey KarakuĢ-28 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli
olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla
satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma
kararları bulunan Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Teğmenli Köyündeki 583 no.lu parselin 18.201,36 m²‘lik
kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar
verilmesi için 30.11.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği‘nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11277/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd.‘nin Adıyaman ġanlıurfa illerinde sahip
bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında
yapılan petrol kefĢine istinaden 11.05.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu‘nun 6/8‘inci maddsesi gereğince 2 yıl sureyle uzatılması için 04.12.2015 tarihinde
müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin 1‘inci fıkrası
gereğince ilan olunur.
11280/1-1
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠĞ
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No: 41 Çankaya/ANKARA adresinde mukim
Quaestor Gıda Rest. Eğl. Org. Rek. ve Tur. Hizm. Ltd. ġti. (Vergi No: 6320435893) firması adına
4458 sayılı Gümrük Kanununun 128. ila 134. maddelerine istinaden Müdürlüğümüzün
29.11.2013/IM036635 tarih ve sayılı beyanname ile geçici giriĢi yapılan eĢyaların yasal yurtta
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kalma süresi 29.05.2015 tarihinde bitmesine rağmen beyanname muhteviyatı eĢyaların yurt dıĢı
edilmediğinden aynı Kanunun 238/1. maddesi uyarınca 23.918,28 TL para cezası uygulanmıĢ ve
söz konusu ceza kararının tebliğine iliĢkin 07.08.2015/9724276 sayılı tebligat yazımız firmanın
bilinen adresinde bulunamadığı gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edilmiĢ olup, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri
gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iĢbu tebligata konu ceza kararının
muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
11281/1-1

—— • ——

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGATTIR
08.10.2015 tarihli 29496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen
29.09.2015 tarihli 3555 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine
Müdürlüğümüzce 0540141717 vergi numaralı Alkan Er Teks. Konf. Giyim San. ve Tic. Ltd. ġti.
adına düzenlenen 03.12.2015 tarihli 12173145 sayılı Ödeme Emrine konu 14.499,00-TL'lik Para
Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın baĢkaca
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 edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur.
11234/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
05.11.2015 tarihli ve 29523 sayılı Resmi Gazete‘de yer alan Proje ve Uygulama
Denetçisi, Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No: 8158; Oda Sicil No: 4752) ile ilgili ilanda
sehven yazılan ―Oda Sicil No: 7093‖ ifadesinin çıkarılarak ―Oda Sicil No: 4752‖ ifadesinin
eklenmesi 30.11.2015 tarihli ve 31891 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
11227/1/1-1

—————

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, 251 ada, 7 parsel üzerindeki 235882 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 762 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin
Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Mehmet Faruk ÖZBĠLGĠ (Denetçi No: 15012;
Oda Sicil No: 27115) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare
Mahkemesi‘nin 11.09.2015 tarihli ve E.2014/2224-K.2015/1247 sayılı kararı ile ‗‗dava konusu
iĢlemin iptal edilmesine‘‘ hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı
ile Mehmet Faruk ÖZBĠLGĠ hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 30.11.2015 tarih
ve 31893 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11227/2/1-1

—————

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323
YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Dardanel
Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mihrinev ÇOKER (Denetçi No:
5730; Oda Sicil No: 19615) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. Ġdare
Mahkemesi‘nin 17.09.2015 tarihli ve E.2015/2335 sayılı kararı ile ‗‗dava konusu iĢlemin
yürütülmesinin durdurulmasına‘‘ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Mihrinev ÇOKER hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin
yürütmesi 30.11.2015 tarih ve 31884 sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
11227/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġstanbul Ġli, Avcılar Ġlçesi, M. Kemal PaĢa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki
yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim
Hiz. Ltd. ġti.‘nin Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mazhar UYUMLU (Oda Sicil No: 60748)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. Ġdare Mahkemesi‘nin 26.10.2015
tarih ve E.2014/1521-K.2015/1204 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mazhar UYUMLU
hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi, 30.11.2015 tarihli ve 31885 sayılı Makam
Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

11227/4/1-1

Denizli Ġli, Merkez Ġlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YĠBF nolu
(ilk YĠBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sarı Yıldız
Yapı Denetim Ltd. ġti. ile Ģirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay
ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 18. Ġdare
Mahkemesi‘nin 09.10.2015 tarih ve E. 2014/1307-K.2015/1103 sayılı kararı ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sarı
Yıldız Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi, 30.11.2015
tarih ve 31892 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

11227/5/1-1

Denizli Ġli, Merkez Ġlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YĠBF nolu
(ilk YĠBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sarı Yıldız
Yapı Denetim Ltd. ġti. ile Ģirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay
ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 18. Ġdare
Mahkemesi‘nin 09.10.2015 tarih ve E. 2014/1307-K.2015/1103 sayılı kararı ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ģirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ (Denetçi No:
21856, Oda Sicil No: 13626) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi, 30.11.2015 tarih
ve 31876 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.

—————

11227/6/1-1

Rize Ġli, ArdeĢen Ġlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769
YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 1233 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ölçüm
Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin kuruluĢ ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat
Mühendisi Mehmet ÇOLAKOĞLU (Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. Ġdare Mahkemesi‘nin 16.10.2015 tarih ve
E.2014/2229-K.2015-1335 sayılı kararı ile ‗‗dava konusu iĢlemin iptal edilmesine‘‘
hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet
ÇOLAKOĞLU hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 20.11.2015 tarih ve 31022
sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

11227/7/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
SONDÖR, KUYUCU, GALERĠCĠ VE TÜNELCĠLER ĠÇĠN YETERLĠK BELGESĠ
SINAVLARI YAPILACAKTIR
167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan
Yeraltı suları Tüzüğü‘ nün 9. maddesi gereğince yeraltı suyu iĢlerinde çalıĢacak sondör, kuyucu,
galerici ve tünelciler için 2016 yılında aĢağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik
belgesi sınavları yapılacaktır.
SINAV MERKEZĠ
DSĠ 13. Bölge Müdürlüğü
ANTALYA Tesisleri
DSĠ 25. Bölge Müdürlüğü
BALIKESĠR Tesisleri

SINAV TARĠHĠ

SINAV SAATĠ SON BAġVURU TARĠHĠ

26-29 OCAK 2016

09:00

22 OCAK 2016

22-25 MART 2016

09:00

18 MART 2016

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son baĢvuru tarihi mesai bitimine
kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü‘nde veya DSĠ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler
ve Yeraltı suları Dairesi BaĢkanlığı Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA
adresinde olacak Ģekilde Ģahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınava katılabilmek için gerekli Ģartlar ve istenen belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 - Türk vatandaĢı olmak,
2 - En az ilkokul mezunu olmak (Onaylı diploma sureti),
3 - Yeraltı suları iĢlerinde çalıĢabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık
durumunu gösteren 2016 yılı içinde alınmıĢ sağlık raporu,
4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az
4 yıl, belge almak istedikleri branĢta bilfiil çalıĢmıĢ olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan
alınmıĢ onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,
5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6 - 4 adet vesikalık fotoğraf,
7 - DSĠ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları Dairesi BaĢkanlığı‘na hitaben yazılmıĢ;
hangi branĢta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten
dilekçe.
Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır
bulununuz.
YazıĢma Adresi: DSĠ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi BaĢkanlığı
Devlet Mahallesi, Ġnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 4544369

11081/1-1
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Kamu Görevlerine Ġlk Defa
Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince,
hazırlanan ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve
Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı
yapılacaktır.
MÜRACAATTA ĠSTENĠLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ
BAġVURU ġARTLARI

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak,
2 - Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik
süresi dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en az
70 (YetmiĢ) Puan almıĢ olmak,
3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu‘nca
kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olmak,
4 - Son baĢvuru tarihi itibariyle Avukatlık
ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - BaĢvuru Formu, personel.erzincan.edu.tr web
sitesinden temin edilebilecektir.
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği
(eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanların diploma
denklik belgesinin onaylı örneği)
3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,
4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5 - ÖzgeçmiĢ
6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ

* Anayasa Hukuku
* Medeni Hukuk
* Borçlar Hukuku
* Ticaret Hukuku
* Medeni Usul
Hukuku
* Ġcra ve Ġflas
Hukuku

* Ġdare Hukuku
* Ġdari Yargılama
Hukuku
* Ceza Hukuku
* Ceza Usul Hukuku
* ĠĢ ve Sosyal
Güvenlik Hukuku

BaĢvurular Ģahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz
Personel Dairesi BaĢkanlığına yapılacak olup, postada
yaĢanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

KADRO BĠLGĠLERĠ
Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5

SINAV TAKVĠMĠ
ĠLAN BAġLANGIÇ
TARĠHĠ

14.12.2015

SON
BAġVURU
TARĠHĠ

14.01.2016

BAġVURU
DEĞERLENDĠRME
TARĠHĠ

18.01.2016

YAZILI SINAV
PROGRAMI

Erzincan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanlığı
25.01.2016 Saat: 14.00

YAZILI SINAV
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARĠHĠ

27.01.2016

SÖZLÜ SINAV
PROGRAMI

Erzincan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanlığı
03.02.2016 Saat: 14.00

SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ
05.02.2016

11230/1-1
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞĠ COĞRAFĠ ĠġARETLERĠN
KORUNMASINA ĠLĠġKĠN TESCĠL TALEBĠ ĠLANI
AĢağıda; baĢvuru tarihi, baĢvuru numarası, baĢvuru sahibi, çeĢidi ve teknik özellikleri
belirtilen coğrafi iĢaret tescil baĢvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı
Coğrafi ĠĢaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin
―BaĢvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine iliĢkin Enstitü
nezdinde itirazlarda bulunur.‖ hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.
Tescil edilecek coğrafi iĢaretler yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince;
baĢkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aĢağıda
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aĢamasında hem de pazarlama aĢamasında sürekli
yapılacaktır.
COĞRAFĠ ĠġARET
BaĢvuru No
: C2014/062
BaĢvuru Tarihi
: 22/09/2014
BaĢvuru Sahibi
: Ġncesu Belediyesi
BaĢvuru Sahibinin Adresi : Karamustafa PaĢa Mah. Ġstiklal Cad. Belediye ĠĢ Hanı Kat: 2
Ġncesu/ KAYSERĠ
Coğrafi ĠĢaretin Adı
: Ġncesu Karaevrek Üzümü
Ürünün Adı
: Üzüm
Coğrafi ĠĢaretin Türü
: MenĢe adı
Coğrafi Sınırı
: Ġncesu
Kullanım Biçimi
: Markalama
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
Karaevrek Üzümü V. vinifera L. nin kültür çeĢidi olup, sürgün ucu tipi açık, sülükleri
2S+0+2S Ģeklinde aralıklı olarak dizilen ve çekirdek kenarında çıkıntı olmayan bir üzüm türüdür.
Ayrıca, sürgün ucunda antosiyan yoğunluğu zayıf, yatık tüyler seyrek, boğumdaki dik tüyler orta
yoğunlukta, yaprak büyüklüğü küçük ve 5 dilimli, diĢler her iki kenarda dıĢbükey Ģekilde, yaprak
alt yüzünde ana damarlar arasında yatık tüylerin yoğunluğu yok veya çok seyrek, ana damarlar
arasındaki dik tüylerin yoğunluğu seyrek, salkım uzunluğu kısa, salkım Ģekli konik, salkım sapı
çok kısa, meyve eti renksiz, meyve tadı tatlı ve çekirdek sayısı 2-3 arasındadır.
Ġncesu ilçesinin bulunduğu coğrafi bölgeyi çevreleyen Erciyes, Hasan ve Melendiz
dağlarının püskürttükleri tüflü topraklar ve sert olmayan kayalıklar, bölge topraklarını üzüm
yetiĢtiriciliğine uygun hale getirmiĢtir. Ġlçenin bulunduğu bölge, toprak ve iklim özellikleri
itibarıyla bağcılık için uygun ekolojiye sahip olduğundan, denizden 1100 metre yüksekteki
bölgede uzun yıllardır bağcılık yapılmaktadır.
Ġlçe topraklarının alüvyal, koluvyal kahverengi, kireçsiz kahverengi ve az miktarda
organik topraklardan oluĢması ve tuzluluk sorununun olmaması, ilçede yetiĢtirilen üzüm çeĢitleri
için uygun toprak yapısı oluĢturmaktadır. Bölgenin iklim faktörleri de yörede yetiĢen üzüm
çeĢitleri bakımından elveriĢlidir. Uzun yıllar ortalaması olarak verilen meteorolojik değerlere göre
ilçede vejetasyon süresi boyunca ortalama sıcaklık 16,5 °C‘dir. Etkili sıcaklık toplamı 1516,3
gün/derecedir. Ġlçede yıllık ortalama yağıĢ ise 358,3 mm‘dir.
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Kuru Madde

YaĢ Üzüm
25.99±1.37

Kuru Üzüm
63.42±1.72

Kül (%)
pH

0.509±0.02
3.91±0.02

2.02±0.29
3.65±0.01

Asitlik g/L
Brix

5.04±0.11
26.5±0.00

14.37±0.08
57.24±0.00

Renk
L
a
b
Fruktoz (%)

17.52±0.08
15.79±0.12
6.78±0.09
8.86±0.14

15.88±0.08
6.62±0.05
4.30±0.09
20.21±0.03

Glukoz (%)
Sakkaroz (%)

11.74±1.02
-

23.40±0.10
-

118±3.00
48.3±0.15

201.5±1.33
198±0.52

19.51±0.01

26.52±0.01

Toplam Fenolik Madde (mg GAE/100 g örnek)
Toplam Antosiyanın (mg/100 g örnek)
Antiradikal Kapasite (%inh.)

Üretim Metodu:
Üzüm çubuğu Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı baĢlarında budanır. Budanan çubukların genç
olan dalları fide olarak çoğaltılmak üzere nemli toprağa dikilir ve en az 1 yıl bekletilerek üzüm
fidesi oluĢumu sağlanır. Elde edilen fideler Nisan-Mayıs ayları içinde bağ alanına dikilir. Budama
asgari göz sayısı 2 veya 3 adettir. Mevsim Ģartlarına göre Ekim ayı sonu ile Kasım ayı baĢında
budanabilir. Ġncesu yöresinde yeni dikilen fidenin ürün verme süresi yaklaĢık 5 yıldır. Budama
her yıl yapıldığı için ürün kütüğünün yaĢama süresi daha uzun olur. Üzüm kütüğünde yeni oluĢan
dip sürgünleri Haziran ayı içinde temizlenerek ana gövdenin verimi arttırılır. Bölgede yetiĢen
üzümlere genellikle hayvansal gübre uygulanmaktadır. Üzüm kütüğüne üzümün çiçeklenme
zamanı (Haziran) sulu veya toz kükürt atılarak Kırmızı Örümcek, Kozalak Akarı, Bağ Uyuzu,
Bağ Küllemesi, Pas ve Külleme gibi hastalıklardan koruma sağlanmaktadır. Üzümün hasadı
mevsim Ģartları ve coğrafi konuma göre Ağustos ayı içinde gerçekleĢmektedir.
Denetim:
Ürünün teknik ve coğrafi özelliklere uygunluğun kontrolü Ġncesu Belediye BaĢkanlığının
koordinasyonunda; Ġncesu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü, Ġncesu Ziraat Odası ve
Ġncesu Tarım Kredi Kooperatifi personelinden konusunda uzman mühendis ve yerli üreticilerden
oluĢan en az 5 kiĢilik komisyonlar tarafından gerçekleĢtirilecektir.
Coğrafi iĢaret marka ile birlikte kullanılacaktır. Üretilen üzüm üzerine Ġncesu Karaevrek
Üzümü ibaresi yazılacaktır. Ġncesu Karaevrek Üzümü sebze ve meyve hallerinde 10 ile 15 kg‘lık
kasalar içinde, manav ve marketlerde ise 1 ile 2 kg‘lık kaplar içinde satılacaktır. Paket üzerinde
üretim yılı ve saklama koĢullarını belirten ifadeler yer alacaktır.
Denetim iĢlemleri Komisyon tarafından,
• Toprak iĢleme (Çubuğun gözünü kapatma-Ekim ayında)
• Bahar budaması ve toprak iĢleme (Çubuğun gözünü açma-Mart ayında)
• Hasat ve pazara sunum (Ağustos ayında)
olmak üzere 3 aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Denetimlerde, ürünün üretim aĢamalarının
uygun iklim ve toprak koĢullarında gerçekleĢip gerçekleĢmediği ve üzümün teknik özelliklere
uygunluğu kontrol edilecektir.
11226/1-1
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000.-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000‘in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal
bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup olmadığına
iliĢkin belge ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri
gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin
istemi nazara alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Aynı Kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
1 - Bingöl Altıncı Noterliğinin; Bingöl ili ġehit Gündoğdu Mahallesi içindeki; Elazığ MuĢ ana yolunun Çayboyu Köyü kavĢağından baĢlayıp, yolun sonunun çıkmaz sokak niteliğinde
olması nedeni ile Çayboyu Köyü yolunun sonuna, burada yol bittiği için BaĢak - Tunus Sokak
kavĢağından BaĢak Sokağın Cesur Sokak ile birleĢtiği noktadan Cesur Sokak boyunca devamla
bu Sokağın ġehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle birleĢtiği noktaya, buradan ġehit Mustafa
Gündoğdu Caddesinin karĢısına geçilerek Sancak Sokağının Akdağ Caddesi KavĢağına kadar
olan bölümüne, Sancak Sokağın Akdağ Caddesi ile kesiĢtiği kavĢaktan Akdağ Caddesinden
devamla bu Caddenin Nur Sokağıyla kesiĢtiği yere kadar, buradan Nur Sokaktan devamla bu
Sokağın ġehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle kesiĢtiği noktadan, TepebaĢı Caddesinin Oto
Galericiler Sitesinin yolu kavĢağına kadar yol olmadığı için sanal bir doğru çizerek ulaĢılan
noktadan ise, Elazığ - MuĢ yolu (Zeki Ergezen Bulvarı) kavĢağına buradan ise Elazığ Yönüne
gidilerek Çayboyu KavĢağına kadar ki hattın içinde kalan alanda ve çerçeve sokak ve caddelerin
üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Elmadağ Ġkinci Noterliğinin; Hasanoğlan Mahallesinde, Hasanoğlan eski belde
merkezini Ankara-Samsun Devlet Karayoluna bağlayan Menderes Bulvarı üzerinde, diğer
noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 - ErciĢ Dördüncü Noterliğinin; Van Yolu Bulvarının (Van Yolu Caddesinin)240.
Sokakla kesiĢtiği yerden (ErciĢ Devlet Hastanesinden) baĢlayarak , bu Bulvarın 214. Sokakla
kesiĢtiği yere (Karaaslan Renault Plazaya) kadar olan bölümünde ve bu bölüme sağlı-sollu açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
4 - Havza Ġkinci Noterliğinin; Kuzeyinde Palandöken Sokağın Ġnci Sokakla kesiĢtiği
noktadan ġehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar Sokağın her iki tarafı,
güneyinde Kazım PaĢa Caddesinin Ġnci Sokak ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak Samsun Çorum
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Karayoluna kadar Caddenin her iki tarafı, doğusunda ġehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesinin
kuzeyde Palandöken Sokak ile kesiĢtiği noktadan Kazım PaĢa Caddesiyle kesiĢtiği noktaya kadar
Caddenin her iki tarafı, Batısında Ġnci SokağınPalandöken Sokakla kesiĢtiği noktadan Kazım PaĢa
Caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar (Ünallar pasaj geçidinden geçecek Ģekilde) Sokağın her iki
tarafı ve bu sınırlar arasında kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterlikle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Ġslahiye Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının ġehitkamil Caddesi ile kesiĢtiği
noktadan baĢlayarak Hatay istikametine devamla Karayılan Caddesi ile kesiĢtiği noktada bitmek
üzere, Atatürk Bulvarının her iki tarafında ve bu Bulvarın bağlantılı olduğu ara cadde ve
sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
6 - Ġncirliova Ġkinci Noterliğinin; Yıldırım Beyazıt Caddesinin ġirinevler Caddesi ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında,
Caddenin doğu tarafında (tek numaralı tarafı) ve caddenin doğu tarafına açılan cadde ve
sokakların 50 metre derinliklerinde,
Ayrıca Zübeyde Hanım Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki
tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,
Ayrıca ġirinevler Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak,
Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında ve bu
kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,
Ayrıca Sandıklı Yolu Caddesinin ġirinevler Caddesi ile kesiĢtiği kavĢaktan baĢlayarak
Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve bu
kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,
Ayrıca Aykut Ozan Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak
Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında, yolun her iki tarafında ve bu kısma
açılan sokaklarda,
Ayrıca Lozan Caddesinin ġirinevler Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Zübeyde
Hanım Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında, diğer noterlik
ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7 - MuĢ BeĢinci Noterliğinin; Yeni Hükümet Caddesinin Karni Yolu Sokağıyla kesiĢtiği
yerden baĢlayarak MuratpaĢa Caddesiyle kesiĢtiği yere kadar olan kısmı, buradan MuratpaĢa
Caddesinden devamla bu Caddenin Sırrı AĢar Caddesiyle kesiĢtiği yere kadar olan kısmı ve bu
kısımlara açılan cadde ve sokakların 150 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - MuĢ Altıncı Noterliğinin; MuĢ-Bitlis ġosesi (MuĢ-Bitlis Karayolunun) Hürriyet
Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Bitlis istikametine doğru devamla, MuĢ-Bitlis ġosesinin
Yeni Cezaevi Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar yolun her iki tarafı ve bu kısıma açılan cadde ve
sokakların 250 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
9 - Osmancık Ġkinci Noterliğinin; Koyunbaba köprüsünden baĢlamak üzere batıya doğru
Adnan Menderes Caddesinden devamla bu Caddenin Gazi Cemal Erturan Sokakla kesiĢtiği yere
kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve Koyunbaba köprüsünden baĢlamak üzere
batıya doğru (Çorum Caddesinden) devamla Sebahattin ÜremiĢ Sokakla Orgeneral Ahmet
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Çörekçi Caddesinin kesiĢtiği yerden Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinden devamla bu
Caddenin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiĢtiği yer, Mehmet Akif Ersoy Caddesinden
devamla bu Caddenin Adnan Menderes Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - Silopi BeĢinci Noterliğinin; Dicle Mahallesi, 1010.Sokak ile Ġpekyolu Caddesinin
kesiĢtiği yerden baĢlayarak yaklaĢık 650 metre batıya doğru, 6.Cadde ile Ġpekyolu Caddesinin
kesiĢtiği (Silopi Belediyesi ile Silopi Adliye Binasının bulunduğu yer) yere kadar olan Ġpekyolu
Caddesinin her iki tarafındaki cadde ve sokakları kapsayacak Ģekilde, diğer noterlik ile rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - Silopi Altıncı Noterliğinin; Silopi Ġkinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak,
YeĢiltepe Mahallesi 1.Cadde ile Ġpekyolu Caddesinin kesiĢtiği yerden baĢlayarak kuzeye yani
çarĢı merkezine doğru 601. Sokak ve Sanat Sokağı ile 50.Caddenin kesiĢtiği yerden doğu tarafına
doğru yaklaĢık 100 metre derinliğine kadar ve 1.Cadde ile Ġpekyolu Caddesinin kesiĢtiği noktadan
baĢlayarak, Ġpekyolu Caddesinin kuzey tarafında (doğuya doğru 200 metre kadar) bu Caddenin
49.Cadde ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Ġpekyolu Caddesinin güney tarafında ise bu
Caddenin Ofis Mahallesi 26.Cadde ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12 - Suluova Ġkinci Noterliğinin; Güneyde Amasya - Samsun tren yolundan baĢlamak
üzere Atatürk Bulvarı boyunca kuzeye doğru Bankalar Caddesiyle kesiĢtiği noktaya kadar Atatürk
Bulvarının her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - ViranĢehir BeĢinci Noterliğinin; Eski Urfa Caddesinin Keko Sokak ile kesiĢtiği
noktadan baĢlayarak Karacadağ Caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar, Karacadağ Caddesinin eski
Urfa Caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak kuzey istikametine doğru 773. Sokak ile kesiĢtiği
noktaya kadar ki alanda ve bu alanın sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 50 metre
derinliğine kadar olan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
14 - Yomra Ġkinci Noterliğinin; Doğuda ġana deresi ile, batıda Trabzon Yomra Ġl sınırına
kadar devam eden ve Yomra Ġlçesi ile Trabzon il Merkez sınırını oluĢturan Zil Deresi arasında, Rize ve
Trabzon Devlet Karayolu altında, üstünde kalan KaĢüstü olarak tabir edilen sahadaki cadde ve sokaklarda,
diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11258/1-1
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MÜNHAL NOTERLĠKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
1 - Akçaabat Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarını Ġnönü Caddesine bağlayan ve
Hükümet Konağının yan tarafında bulunan Ufuk Sokak baĢlangıç alınarak bu sokağı takiben
Ġnönü Caddesi, Ömer Lütfü Özer Sokak, Ömer Lütfü Özer Sokağın Dr. Ayhan Kanoğlu
Caddesiyle kesiĢtiği yerden Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesini ve bu Caddeyi batı yönüne takiben

12 Aralık 2015 – Sayı : 29560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Ġstiklal Caddesi ve kesiĢtiği Yeni Cami boyunca Ġlçenin güneyine doğru (dağ tarafı) dikey
derinliğin esas alınarak Ġlçenin batı tarafında bulunan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin
Terminal Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan
Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin GümüĢlü Camii kavĢağına
kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının
kesiĢtiği Havalanı kavĢağından baĢlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri
A.O. Bulvarının Körük KavĢağı ile kesiĢtiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak Ģekilde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
4 - BeyĢehir Ġkinci Noterliğinin; KöprübaĢı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk
Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman
kavĢağındaki KöprübaĢı Caddesi ile kesiĢtiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile
sınırları oluĢturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Bilecik Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül
Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6 - Bodrum Onuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarının (Bodrum-Turgut Reis yolu) Yahya
ÇavuĢ Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru gidiĢ
istikametinde, Gümbet kavĢağı trafik ıĢıklarına 250 metre kala bitmek üzere, Atatürk Bulvarında
ve bu kısma Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru sağ taraftan (güney yönünde) açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
7 - ÇarĢamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere
Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Gelincik Sokakla kesiĢtiği yer, buradan Gelincik Sokaktan
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiĢtiği yer, Limon Sokak boyunca batıya
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleĢtiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiĢtiği
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiĢtiği noktadan kuzeye doğru devamla 418.
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleĢtiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın baĢlangıçtaki
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - Çubuk Ġkinci Noterliğinin; Stad Caddesi ile Sanayi Caddesinin kesiĢtiği noktadan
baĢlayarak Cengiz Topel Caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar Stad Caddesinin her iki yakasında ve
Stad Caddesine açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
9 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; Ġstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir PaĢa Bulvarı ile
kesiĢtiği yer, Rasim Betir PaĢa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile
kesiĢtiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın Ġstanbul Caddesi ile kesiĢtiği yer,
Ġstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile
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kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluĢturan cadde ve bulvarların bu
alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye KavĢağında Cahı
Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiĢtiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı
Mustafa Caddesiyle kesiĢtiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt
Caddesiyle kesiĢtiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin ġehit Mustafa Akyüz
Caddesiyle kesiĢtiği yer, ġehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı
Caddesiyle kesiĢtiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki Adana - Konya
Yolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluĢturan
Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiĢtiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu
Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiĢtiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza
Dizdaroğlu Sokakla kesiĢtiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın baĢlangıçtaki
Samsun Ordu Karayoluyla kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
12 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; Ġnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz
Caddelerinin kesiĢtiği kavĢaktan baĢlayarak batıya doğru Ġnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine Ġnönü
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan ġebboy Sokak, Kına Sokak ve YetmiĢiki
Evler Sokaklar ve Ġnönü Caddesine dik açılan HurĢit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre
derinliklerinde Ġnönü Caddesi boyunca ve Ġnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - Ġnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından Ġnegöl
merkezine giriĢ yapılan Osmaniye Mahallesi Ġstiklal Caddesinin YeĢil Bursa Caddesiyle kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Pamuk Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
14 - Karaman BeĢinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar
Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı,
Atatürk Bulvarının Ġmaret Caddesiyle kesiĢtiği yerden Ġmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla
152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiĢtiği yer ve Behçet Kemal Çağlar
Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili
alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
15 - Kızıltepe BeĢinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
16 - Kilis Ġkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile
kesiĢtiği noktadan baĢlayarak Ġnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu
Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiĢtiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların
her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
17 - Nurdağı Ġkinci Noterliğinin; Dede Korkut Caddesinin Gaziler Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Gaziler Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiĢtiği
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yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği yer,
Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin ġehit J.Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesi ile kesiĢtiği
yer, ġehit.J. Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesinden devamla bu Caddenin Alparslan TürkeĢ
Bulvarı (D400 Karayolu) ile kesiĢtiği yer, Alparslan TürkeĢ Bulvarından (D400 Karayolu)
devamla bu Bulvarın Dede Korkut Caddesi ile kesiĢtiği yer, Dede Korkut Caddesinden devamla
bu Caddenin baĢlangıçtaki yer olan Gaziler Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve
çerçeve caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
18 - Ortaca Ġkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Sağlık Sokağı ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak, Cengiz Topel Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde, Cengiz Topel
Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği yere
kadar olan bölümünde, Atatürk Bulvarının Cengiz Topel Caddesi ve Ġnönü Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak 170 Sokak ve Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde,
caddelerin her iki yönünde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre
derinliğindeki bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
19 - Osmaniye Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin 8006 Sokakla kesiĢtiği yerden
baĢlayarak Mehmet Zahit Kotku ve 8518 Sokaklarla kesiĢtiği yere kadar olmak üzere Hayat
Hastanesi yönünden geliĢ istikametine göre Atatürk Caddesinin sol tarafına (caddenin güney
yönü) ve bu yöne açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerine kadar inilmek suretiyle
yine, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin 19524 ve 19527 Sokaklarla kesiĢtiği yerden baĢlayarak
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar
olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
20 - Osmaniye Yedinci Noterliğinin; Devlet Bahçeli Bulvarının Atatürk Caddesi ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak adı geçen Bulvarın Dr.Mahmut Kobaner Caddesi ile kesiĢtiği yere
kadar olmak üzere Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde veya bu bulvara açılan cadde ve sokakların 25
metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
21 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiĢtiği yere kadar olan kısımında ve bu
kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
22 - Reyhanlı Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile ġemsettin Mursaloğlu Caddesinin
kesiĢtiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavĢaktan baĢlayarak,
Atatürk Caddesinin ġehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiĢtiği kavĢağa kadar
olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre
derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
23 - Serik BeĢinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesiyle
kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Prof.Dr. YaĢar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu
Caddesi ile kesiĢtiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (RüĢtü
Reçber) Caddesiyle kesiĢtiği yer, Dr. Baki Özpınar (RüĢtü Reçber) Caddesinden devamla bu
Caddenin Serik Caddesiyle kesiĢtiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin
baĢlangıçtaki Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve
caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift
cepheli olacak Ģekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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24 - Silifke Üçüncü Noterliğinin; Saray Mahallesi Ziya Uygur Caddesinin, Fevzi Çakmak
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Ġnönü Bulvarıyla kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve bu
kısma sağlı sollu açılan sokakların 75'er metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
25 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, Ġnönü Bulvarı ve Cumhuriyet
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'Ģer metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
26 - Sorgun Ġkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiĢtiği noktaya
kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına
açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
27 - Terme Ġkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiĢ olan
saat Kulesine giden köprünün karaya birleĢtiği batıdaki ucundan baĢlamak üzere doğuya devamla
Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun
kesiĢtiği noktaya kadar geliĢ gidiĢ istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
28 - Torbalı BeĢinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının Ġzmir Aydın Asfaltı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, 5086 Sokakla kesiĢtiği yere (Tren yolu üst geçidine
kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
29 - Yalova Yedinci Noterliğinin; Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde Mimar Sinan
Caddesinin ġehit Osman Altınkuyu Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Süvari Sokakla kesiĢtiği yere
kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 30 metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11259/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLĠKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan ve aĢağıda isimleri yazılı bulunan
MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
1
BAġĠSKELE NOTERLĠĞĠ
2
ERGENE NOTERLĠĞĠ
3
KAPAKLI NOTERLĠĞĠ
4
KARTEPE NOTERLĠĞĠ
5
PAYAS NOTERLĠĞĠ
6
SEYDĠKEMER NOTERLĠĞĠ
11260/1-1
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2014 yılı gayri safi geliri 734.772,09.-TL. olan ikinci sınıf Silifke Birinci Noterliği
07.02.2016 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
11262/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLĠKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES BĠRĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlân olunur.
1 - Adana Onsekizinci Noterliğinin; Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarının Dr.
Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiĢtiği yerden baĢlayarak TürkmenbaĢı Bulvarıyla kesiĢtiği yer,
buradan TürkmenbaĢı Bulvarından devamla bu Bulvarın TAG Otobanı ile kesiĢtiği yer,
Otobandan (Adana Çevre Yolu) devamla buranın Dr. Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiĢtiği yer, Dr.
Sadık Ahmet Bulvarından devamla bu Bulvarın baĢlangıçtaki Turgut Özal Bulvarıyla kesiĢtiği yer
ile çevrili alan içinde ve doğu, batı ve kuzey yönündeki çerçeve bulvarlara alanın dıĢına doğru
açılan cadde ve sokakların 300 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Antalya Yirminci Noterliğinin; Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde Doğuda
Boğaçay'ın Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği yerden (Boğaçay 2 Köprüsünden) baĢlamak üzere batıya
doğru, Atatürk Bulvarının Akdeniz Bulvarı ile kesiĢtiği kavĢağa kadar Atatürk Bulvarının her iki
cephesinde, diğer taraftan Atatürk Bulvarının Boğaçay Caddesi ile kesiĢtiği kavĢaktan kuzey
yönünde, Boğaçay Caddesinin Bileydiler Caddesi ve 200. Sokak ile kesiĢtiği kavĢağa kadar olan
kısmında, Caddenin her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir
yerde,
3 - Antalya Yirmibirinci Noterliğinin; MuratpaĢa ilçesi Barınaklar Bulvarının Fener
Caddesi ile kesiĢtiği kavĢaktan itibaren batı yönünde, Barınaklar Bulvarının 2037. Sokak ile
kesiĢtiği yere, buradan kuzey yönünde 2037. Sokağın Bülent Ecevit Bulvarıyla kesiĢtiği yere ve
Bülent Ecevit Bulvarı boyunca batı yönünde bu Bulvarın Fener Caddesi ile kesiĢtiği kavĢağa
kadar, bu kavĢaktan güney yönünde Fener Caddesinin Barınaklar Bulvarı ile kesiĢtiği alan
sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, Fener Caddesinin doğu yönü Antalya 13.
Noterliğinin ihdas alanından çıkarılarak, Fener Caddesinde doğu yönünde tek cepheli, 2037.
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Sokakta batı yönünde tek cepheli, Barınaklar Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarında ise cadde
üzerinde çift cepheli, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,
4 - Bakırköy Elliikinci Noterliğinin: Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiĢtiği yerden
Barbaros 1 Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmının Bakırköy 33. Noterliğinin ihdas alanı
dıĢına çıkartılarak, Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Barbaros 1
Sokak ile kesiĢtiği yere, Barbaros 1 Sokaktan devamla bu Sokağın Neval Sokak ile kesiĢtiği yere,
Neval Sokaktan devamla bu Sokağın Nigar Sokak ile kesiĢtiği yere, Nigar Sokaktan devamla bu
Sokağın baĢlangıçtaki Atatürk Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Bakırköy Elliüçüncü Noterliğinin; Avcılar Edirne istikameti E-5 Yanyolun SavaĢ
Sokak ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Manolya Sokak ile kesiĢtiği yer, Manolya Sokaktan
devamla bu Sokağın Mesut Sokak ile kesiĢtiği yer, Mesut Sokaktan devamla bu Sokağın
KuruçeĢme Caddesi ile kesiĢtiği yer, KuruçeĢme Caddesi ve devamında GümüĢpala Caddesinden
devamla GümüĢpala Caddesinin SavaĢ Sokak ile kesiĢtiği yer, SavaĢ Sokaktan devamla bu
Sokağın baĢlangıçtakiE-5 Yan yolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6 - Bakırköy Ellidördüncü Noterliğinin; BaĢakĢehir Süleyman Demirel Bulvarının
Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Bedrettin Dalan Bulvarı ve devamında
Hürriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın 18. Cadde ile kesiĢtiği yere, buradan 18. Caddeden
devamla bu Caddenin Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiĢtiği yere, Süleyman Demirel
Bulvarından devamla bu Bulvarın baĢlangıçtaki Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiĢtiği, Atatürk Oto
Sanayi Sitesinin bulunduğu alan içeresinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
7 - Bakırköy EllibeĢinci Noterliğinin; Ġstanbul Ġli Bağcılar Ġlçesi Ġnönü Caddesinin Sinan
Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Sinan Sokaktan devamla ġanlı Sokak ve bu Sokağın
hizasından Zambak Sokak, Kanuni Sokak ve devamında Lalezar Sokağın Medipol Mega
Üniversite Hastanesi ile kesiĢtiği yere, buradan O3 Güney Yan yolundan devamla O3 Güney Yan
yolunun Ġnönü Caddesi ile kesiĢtiği yere, Ġnönü Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki
Sinan Sokak ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - Büyükçekmece Onüçüncü Noterliğinin; Ġstanbul Ġli Beylikdüzü Ġlçesi Edirne
Ġstikameti E-5 Yan yolun Fatih Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Fatih Caddesinden
devamla bu Caddenin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiĢtiği yer, Yıldırım Beyazıt Caddesinden
devamla bu Caddenin 7.Cadde ile kesiĢtiği yer, 7.Caddeden devamla bu Caddenin E-5 Yan yolu
ile kesiĢtiği yer, E-5 Yan yolundan devamla bu Yan yolun baĢlangıçtaki Fatih Caddesi ile
kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
9 - Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin; Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı
KavĢağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiĢtiği bölümünün
Büyükçekmece 7.Noterliğinin ihdas alanı dıĢına çıkartılarak, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı
KavĢağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiĢtiği bölümünde ve bu
bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - Gaziantep Ondördüncü Noterliğinin; Gazikent ve Atakent Mahalleleri sınırları
içerisinde bulunan 2011 (27011) nolu Caddenin, 2010 nolu Cadde ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak
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27041 nolu Cadde ile kesiĢtiği yer, buradan 27041 nolu Caddeden devamla bu Caddenin 27017
(2017) nolu Cadde ile kesiĢtiği yer, buradan 27017 (2017) nolu Caddeden devamla bu Caddenin
2010 nolu cadde ile kesiĢtiği yer, buradan 2010 nolu Caddeden devamla bu Caddenin
baĢlangıçtaki yer olan 2011 (27011) nolu Cadde ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - Gaziantep OnbeĢinci Noterliğinin; a) Ġbrahimli yolu caddesinin Ali Nadi Ünler
caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlamak üzere, KürĢat Tüzmen Bulvarını takiben Vali Kemal
Kalender Caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar, b) Adnan Ġnancı caddesinin Abdulkadir Aksu
Bulvarı ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak Vali Kemal Kalender caddesi ile kesiĢtiği noktaya kadar,
a ve b Ģıklarında ifade edilen caddelerin her iki yönündeki bağlantılı cadde ve sokakların 100
metre derinliği ile bu iki caddenin ve ortasında kalan bütün alanda, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12 - Gaziantep Onaltıncı Noterliğinin; a) Mavikent Bölgesinde bulunan ġahinbey Sanayi
Sitesi'nin tamamı ile b) 40 nolu caddenin Gaziantep cevre yolu ile kesiĢtiği noktadan baĢlamak
üzere 400 nolu cadde ile kesiĢtiği noktaya kadar olan kısmında, c) 400 nolu caddenin 40 nolu
cadde ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak 422 nolu cadde ile kesiĢtiği noktaya kadar olan kısmında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - Gebze Onaltıncı Noterliğinin; Ġbrahim Ağa Caddesinin, Issıkgöl Caddesi ile kesiĢtiği
noktadan baĢlayarak 907/1 Sokak ile kesiĢtiği noktaya kadar olan kısmı ve bu kısma sağlı sollu
açılan sokakların en fazla 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
14 - Kartal Yirmidördüncü Noterliğinin; Yakacık Kartal Caddesinin Erzincan Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere Soğanlık Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan Kartal Caddesi
üzerinde ve bu Caddeye açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
15 - Kartal YirmibeĢinci Noterliğinin; Kartal'dan Pendik'e giden D100 Güney Yanyolun
Azim Sokakla kesiĢtiği yerden Merih Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı, Merih
Caddesinden devamla bu Caddenin Altınyayla Sokak ile kesiĢtiği yere, Altınyayla Sokağından
devamla bu Sokağın Eğitim Sokak ile kesiĢtiği yere, Eğitim Sokaktan devamla bu sokağın Ladin
Sokak ile kesiĢtiği yere, Ladin Sokak ile devamındaki Leylak Sokaktan devamla Leylak Sokağın
Kaptan Sokak ile kesiĢtiği yere, Kaptan Sokağından devamla bu Sokağın Azim Sokak ile kesiĢtiği
yere kadar, Azim Sokaktan devamla bu sokağın baĢlangıçta yer alan D100 Güney Yanyolu ile
kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve bu yollar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
16 - Kayseri Onikinci Noterliğinin; Kocasinan Ġlçesi, Osman Kavuncu Bulvarının,6102.
Caddeyle kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere, 6122. Sokakla kesiĢtiği yere, 6122. Sokak ve
takibeden 6124. Sokakatan devamla bu Sokağın 6133. Sokak ile kesiĢtiği yere, 6133. Sokaktan
devamla bu Sokağın 6102. Cadde ile kesiĢtiği yere ve 6102. caddeden devamla bu Caddenin
baĢlangıçtaki yer olan Osman Kavuncu Bulvarı ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
17 - Konya Onaltıncı Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesi ile Konya Ereğli
Caddesinin kesiĢtiği yerden baĢlayarak Aslanlı KıĢla Caddesinden devamla bu caddenin Fetih
Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı, Fetih Caddesinden devamla bu Caddenin Küçük
Kumköprü Caddesine, Küçük Kumköprü Caddesinden Menzil Caddesine ve Menzil Caddesinin
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Adana Çevre Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlangıçtaki yer olan Adana Çevre Yolu
Caddesinin Konya Ereğli Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisindeki tüm cadde, bulvar
ve sokaklar ile sınırları oluĢturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
18 - Mersin Onikinci Noterliğinin; Güneyi; Cengiz Topel Caddesinin doğuda Babil
Caddesi ile birleĢtiği yer, batıda ise 35415 sokak ve 35406 sokağın birleĢtiği nokta olmak üzere,
Kuzeyi; Ġsmet Ġnönü Bulvarının doğuda Sanayi Caddesi ile kesiĢtiği yer, batıda ise 52040. Sokak
ile kesiĢtiği yer olmak üzere, Doğusu; Sanayi Caddesinin kuzeyde Ġsmet Ġnönü Bulvarı ile
kesiĢtiği yer, Babil Caddesinin Cengiz Topel Caddesi ile kesiĢtiği yer olmak üzere, Batısı; 52040.
Sokağın Ġsmet Ġnönü Bulvarı ile kesiĢtiği yer, GMK Bulvarının alt tarafındaki 35406. Sokak ile
35415.sokağın kesiĢtiği yere kadar olmak üzere, belirtilen bu sınırlardaki cadde ve sokakların
oluĢturduğu alan içerisinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
19 - ġanlıurfa Altıncı Noterliğinin; Abide kavĢağından baĢlayarak Gaziantep istikametine
doğru sağ tarafında Balıklı Göl Devlet Hastanesinin baĢlangıcı, sol tarafında ise Hilton Garden
Oteli'nin bitimine denk gelen köprülü kavĢakta bitmek üzere Ġpekyolu Bulvarı (D 400 Karayolu)
üzerinde ve bu Bulvara bağlantılı (Ģehir merkezine giden Atatürk Bulvarı hariç olmak üzere)
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
20 - ġanlıurfa Yedinci Noterliğinin; ġanlıurfa - Diyarbakır yolunun, Necip Fazıl
Kısakürek Caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak kuzey istikametinde ilerleyip Karaköprü
Belediyesinin bulunduğu Gaffar Okan Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma
sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 100 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
21 - Üsküdar Yirmidördüncü Noterliğinin; Nato Yolu Caddesinin Baraj Yolu Caddesi ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Nato Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin Mimar Sinan Caddesi
ile kesiĢtiği yer, buradan devamla Mimar Sinan Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği yer,
Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin Baraj Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yer, Baraj Yolu
Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki yer olan Nato Yolu Caddesi ile kesiĢtiği yer ile
çevrili Des Sanayi Sitesi ve bu alan içerisinde kalan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
22 - Üsküdar YirmibeĢinci Noterliğinin; Hatboyu Bulvarının Alptekin Sokakla kesiĢtiği
yerden baĢlamak üzere ġerifali, Tem Yanyolunun Hayvan Barınağına kadar olan kısmının ve bu
Yanyola açılan sokakların 100 metre derinliğine kadar kalan alan içerisinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
23 - Üsküdar Yirmialtıncı Noterliğinin; Adem Yavuz Caddesinin, TRT Caddesiyle
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Asil Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
24 - Üsküdar Yirmiyedinci Noterliğinin; Acıbadem Caddesinin, Çeçen Sokakla kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Üçpınar Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
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İzbeton İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su
Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden:

:

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11285/1-1
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İzbeton İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su
Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden:

:

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ

Sayfa

TBMM KARARI
1103 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime
Dair Karar

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19
19

GENELGE
— Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ile İlgili 2015/16 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi

20

KURUL KARARI
— 99 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi
Hakkında Karar

21

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

23
26
44
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DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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