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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Mart 2016
        68244839-140.01-3-210

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2016
       69471265-305-3499

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2016
     68244839-140.03-103-225

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2016

       69471265-305-3500

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2016

     68244839-140.03-104-226

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2016

       69471265-305-3501

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2016

     68244839-140.03-105-227

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2016

       69471265-305-3466

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2016

     68244839-140.03-101-223

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/174

28/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “adına”
ibaresi “hesabına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Transit beyanı, Türkçe olarak ve transit rejiminde rejim hak sahibi olan asıl sorumlu
tarafından yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı asıl sorumlu adına ve he-
sabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı
temsilcisi tarafından da yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşa-

mada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(2) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek

yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.
(3) Yazılı ve sözlü sınavlarının zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.
(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Mesleki bilgisinin,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kri-

terlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar
tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.

(5) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar

başarılı sayılır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193

23- 31/1/2015 29253

24- 18/2/2015 29271

25- 13/3/2015 29294

26- 13/5/2015 29354

27- 30/6/2015 29402

28- 20/8/2015 29451

29- 22/1/2016 29601

30- 13/2/2016 29623
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 90)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve

esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa

göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak

üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler

dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını

kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(z) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Finans kuruluşu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca veya kendi özel kanunla-

rına göre faaliyet gösteren bankalar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet gösteren finansman şirketlerini,

b) Sanayi işletmesi: 6948 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan işletmeyi,

c) Sanayi sicil belgesi: 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi işletmelerine verilen belgeyi,

ç) Makine ve teçhizat: Sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince, sanayi sicil bel-

gelerinde yer alan üretim konularında kullanılmak üzere alınacak amortismana tabi iktisadi

kıymet niteliği taşıyan sabit kıymetleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri

MADDE 5 – (1) Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik

bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetle-

rine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları

krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.
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İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat

MADDE 6 – (1) İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran

imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda ima-

lat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşla-

rınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmez. Örneğin, tekstil ürün-

leri imalatı alanında faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinin imalat konusu ile doğrudan ilgisi

bulunan ve işletmenin imalat bölümünde kullanılmak üzere alınan örgü makinasının finansmanı

için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletmede kullanıl-

mak üzere ısınma sistemine ilişkin alınan kalorifer tesisatının finansmanı için kullanılan kredi

dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

(2) Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için

ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan ve 18/7/1997 tarihli ve

23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belir-

tilen esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan kre-

diler istisna kapsamında yer almaktadır. Örneğin, madencilik alanında faaliyette bulunan bir

işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafından tescil edilen

iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanıla-

bilecek; ancak, aynı işletme tarafından çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli

ve plakalı kamyonun alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamaya-

caktır.

(3) Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alı-

nan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan

krediler istisna kapsamındadır.

(4) Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç

olmak üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek

parçalar istisna kapsamında değildir. Örneğin, metal sanayi alanında faaliyette bulunan bir sa-

nayi işletmesince alınan torna makinasının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istis-

nadan faydalanılabilecek; ancak, söz konusu makinenin belli periyotlarla değişimi gereken ye-

dek parçalarının ve aksesuarlarının alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydala-

nılamayacaktır.

İstisna uygulaması

MADDE 7 – (1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sa-

nayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru ta-

rihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak

finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

(2) Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi

sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işlet-

melerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın

finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istis-

nadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen

işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden
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önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim deği-

şikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans ku-

ruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan

itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu

değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı

tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan fi-

nans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın

işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma

fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer

örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle

yükümlüdür. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve

25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi

Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite ra-

poru istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına

veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kul-

lanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, her

halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna

ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca

sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz.

(4) İstisna, sadece yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizat alımını kapsadığından, sa-

nayi işletmesinin istisna kapsamında kullandığı krediye konu makine ve teçhizatın ilk kullanı-

cısı konumunda olması gerekmektedir. Bu çerçevede, kullanılmış makine ve teçhizatın finans-

manı dolayısıyla kullanılacak kredilere istisna uygulanmayacaktır. Buna göre, makine ve teç-

hizatın üreticisi veya ticaretini yapanlardan alınması esastır.

(5) İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler

dahil tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile

ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamaz.

(6) İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol

ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden iti-

baren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi

istisnası uygulanacaktır.

İstisna şartlarının ihlali

MADDE 8 – (1) 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi

ve bu Tebliğ hükümlerine riayet edilmeden istisna kapsamında kredi kullandırılması veya bu

Tebliğde belirlenen belgelerin öngörülen sürelerde eksiksiz olarak finans kuruluşuna ibraz edil-

memesi halinde kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren zamanında alınmayan vergi, vergi

ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/840 

KARAR NO : 2015/796 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed ve Mıhdiye oğlu, 15.07.1989 

Halef doğumlu HASSEN MUHAMMED hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

Yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 

Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 4000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu 

eĢyaların ise TCK nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 

7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HASSEN 

MUHAMMED'e tüm aramalara rağmen 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 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur 1998 

————— 

ESAS NO : 2014/414 

KARAR NO : 2015/802 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Sadık ve Hesne oğlu, 1991 Halef doğumlu 

HASEN KIRDI hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 Md. gereğince 

suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 md. uyarınca 2 yıl 6 ay 

hapis ve 1500 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise TCK.nun 54/4 

maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 

temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HASEN KIRDI'ye tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 1997 

————— 

ESAS NO : 2013/1660 

KARAR NO : 2015/792 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed Hanif ve Zeyneb oğlu, 

01.01.1976 Afrin doğumlu FUAD ABĠD hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

Yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 

md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu 

eĢyaların ise TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 

7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık FUAD ABĠD'e tüm 

aramalara rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ÎLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 1996 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2016 – Sayı : 29668 

 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/536 

KARAR NO : 2015/814 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Cemal ve Remziye oğlu, 01.01.1989 Halep 

doğumlu KEMAL DĠLĠP hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı Yasanın 3/18 Md. 

gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 md. uyarınca 2 yıl 

6 ay hapis ve 2500 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise TCK.nun 

54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 

temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık KEMAL DĠLĠP'a tüm aramalara rağmen 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 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 2001 

————— 

ESAS NO : 2014/883 

KARAR NO : 2015/813 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Seyf eldin ve Radiye El Neccar oğlu, 

29.01.1994 Halep doğumlu ABDELKERĠM EL DELĠ hakkında yapılan yargılama sonucunda 

5607 sayılı Yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 

S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 1000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça 

konu eĢyaların ise TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden 

itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık ABDELKERĠM 

EL DELĠ'ye tüm aramalara rağmen 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 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 2000 

————— 

ESAS NO : 2014/857 

KARAR NO : 2015/799 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed ve Emine oğlu, 05.07.1987 

Suriye doğumlu HASEN CULU hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı Yasanın 318 

Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca  

2 yıl 6 ay hapis ve 2000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise 

TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde 

Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HASEN CULU'ya tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 1999 
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Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1705 

KARAR NO : 2015/803 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ahmad ve Fatıma oğlu, 1988 Aleppo 

doğumlu HAMOUD ALAROP hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 

Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca 

2 yıl 6 ay hapis ve 1500 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise 

TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde 

Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HAMOUD ALAROP’a tüm 

aramalara rağmen 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 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 2004 

————— 

ESAS NO  : 2014/194 

KARAR NO : 2015/806 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abdi ve Cemile oğlu, 1976 Azez doğumlu 

MUHAMMED ÖKKEġ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı Yasanın 3/18 Md. 

gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 md. uyarınca 2 yıl 

6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise TCK.nun 

54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 

temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık MUHAMMED ÖKKEġ'e tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ÎLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 2003 

————— 

ESAS NO : 2014/1189 

KARAR NO : 2015/812 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ali ve Emine oğlu, 01.01.1983 Ġdlip 

doğumlu ADĠL KĠLLEVĠ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı Yasanın 3/18 Md. 

gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca 2 

yıl 6 ay hapis ve 2000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise TCK.nun 

54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 

temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık ADĠL KĠLLEVĠ'ne tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 2002 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/512 

Karar No : 2014/315 

Hırsızlık, suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/04/2014 

tarihli ilamı ile 141/1, maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. 

DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Pavloviç ve Meria kızı, 1956 Aphozia 

doğumlu, OLGA DĠMOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, YurtdıĢı tebligatı ile de 

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 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2491 

————— 
Esas No : 2012/798 

Karar No : 2015/47 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/02/2015 tarihli ilamı ile 5237 S.TCK 

142/2-b, 35, 53/1-a,c,d,e, 58/6-7, maddelerince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Cengiz ve 

Gülseren kızı 01/05/1974 Bursa doğumlu Gül KARASÖĞÜT hakkında verilen karar VASĠ 

Sabri ve Saniye oğlu, 02/04/1973 doğumlu, Edirne, KeĢan, Yeni Mescit mah/köy nüfusuna kayıtlı 

Vasi KAZIM TARAKÇI'ya, tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ olduğundan tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin sanık Gül 

KARASÖĞÜT ün VASĠSĠ olan Kazım TARAKÇI’ya RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2492 

————— 
Esas No : 2013/74 

Karar No : 2015/467 

Yaralama, Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma/TaĢıma/ Bulundurma 

suçundan sanık Farho ve Delal oğlu 1992 Midyat doğumlu Yakup AKTAġ hakkında 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/11/2015 tarihli ilamı ile; 

6136 SY.nın 13/1. TCK. 52/2, 53/1-a,c,d,e, maddelerince 2 yıl Hapis 1.200 TL Adli Para, 

5237 S.TCK.nun 86/1, 86/3-e, 29/1, 53/1-a,b,d,e maddelerince 2 yıl 3 ay hapis cezaları ile 

cezalandırılmıĢ ve TCK 54. Madesince Ġmha ve müsadereye karar verilmiĢtir. 

Karar sanık tarafından temyiz edilmiĢtir. 

Abuzer ve Fatma oğlu, 03/08/1986 doğumlu, Adıyaman, Kahta, Alidam mah/köy 

nüfusuna kayıtlı Katılan ġAHĠN BAYRAM tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanığın 

temyiz dilekçesinin katılan'a RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2493 
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İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/253 

Karar No : 2013/350 

Basit Yaralama, suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

07/03/2013 tarihli ilamı ile 86/2, 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile iki kez cezalandırılan Yunanistan uyruklu 

Georgıos ve Evangeha oğlu, 1956 doğumlu, VALLAS STERGIOS 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 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur 2239 

————— 
Esas No : 2013/304 

Karar No : 2013/351 

2565 Sayılı Yasaya Aykırılık, 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 23/01/2013 tarihli ilamı ile 25/b, 34/1, 206/1 maddesi gereğince 1000 TL ĠDARĠ 

PARA CEZASI ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) 

cezası ile cezalandırılan Gürcistan uyruklu Otari ve Otari oğlu, 18/07/1970 doğumlu, 

KAKHABER CHAGUNAVA 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 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur 2240 

————— 
Esas No : 2014/322 

Karar No : 2014/361 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 25/04/2014 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Litvanya uyruklu 

Marıjonas ve Valereja oğlu, 19/10/1970 doğumlu, VALDAS DREGVA tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve 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 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur 2241 

————— 
Esas No : 2014/46 

Karar No : 2014/154 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 22/04/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Gevriye ve Mecide oğlu, 

01/01/1965 doğumlu, Mardin, Midyat, BağlarbaĢı mah/köy nüfusuna kayıtlı ĠSKENDER 

KURTDĠLĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve 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 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur 2244 
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İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/360 

Karar No : 2015/537 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/11/2015 tarihli ilamı ile sanık 

Cemil Alan hakkında, 

Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı, sanığın TCK.nun 155/1, 62, 50 ve 52 

maddeleri gereğince 5 Ay Hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 53/1-a-b-d-

e, 53/1-c maddeleri gereğince aynı maddenin 2. fıkrası gereğince cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar Yoksun bırakılmasına, CMK 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına, herhangi bir yükümlülük altına alınmaksızın 5 YIL SÜREYLE DENETĠM 

SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA karar verilmiĢtir. 

Ergül ve Refika oğlu, 16/08/1988 doğumlu, Ardahan, Merkez, Kartalpınar mah/köy 

nüfusuna kayıtlı CEMĠL ALAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve mahkememizin 

2014/360 E. 2015/537 K. Sayı, 03/1l/2015 tarihli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hükümfıkrasının 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, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden Ġstanbul Anadolu Ağır 

Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık, yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde verilen kararın 

kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2245 

————— 
Esas No : 2011/82 

Karar No : 2015/596 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/12/2015 tarihli ilamı ile, 

Hizmet nedeniyle güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı, sanığın TCK.nun 155/2, 62, 

50 ve 52 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

53/1-a-b-d-e, 53/1-c maddeleri gereğince aynı maddenin 2. fıkrası gereğince cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar Yoksun bırakılmasına, CMK 231. Maddesi gereğince hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına, herhangi bir yükümlülük altına alınmaksızın 5 YIL SÜREYLE 

DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA karar verilmiĢtir. 

Mustafa ve Nazmiye oğlu, 10/01/1957 doğumlu, Tokat, Niksar, Gülebi mah/köy nüfusuna 

kayıtlı NECATĠ ÖZYURT tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve Mahkememizin 2011/82 E. 

2015/596 K. sayı, 01/12/2015 tarihli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden Ġstanbul Anadolu Ağır 

Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık, yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde verilen kararın 

kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2246 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NETWORK OPTĠMĠZASYON SĠSTEMĠ DONANIM VE 

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacı Network optimizasyon 

sistemi donanım ve yazılımı KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Riverbed 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, 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, 07.04.2016 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 Riverbed markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 2943/1-1 
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VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ DĠSK ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

Veri Depolama Ünitesi Disk Artırımı kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 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 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 7/4/2016 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 bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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29 Mart 2016 – Sayı : 29668 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

ORACLE LĠSANS GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında kullanılmak üzere Oracle Lisans Güncellemesi, 

teknik Ģartnamesine ve istenilen 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 hazırlanan teknik Ģartname, marka, 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, 06/04/2016 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 markasına 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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VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ, SERVER (SUNUCU), LĠSANS VE  

YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Van BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Veri Depolama 

Sistemi, Server (Sunucu), Lisans ve Yazılım ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve 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 (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, 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, 05/04/2016 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 

markalarına 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 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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GENELKURMAY BAġKANLIĞI DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLIĞI ĠHTĠYACI  

48 KALEM KIRTASĠYE MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 48 kalem 

kırtasiye malzemesi kuruluĢça talep edilen marka ve modele uygun olarak, Ofis’imiz Ticari 

ġartnamesi ile Ġhale Ek ġartlar 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 (100,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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 Ofis’imiz Ticari ġartnamesi ve Ġhale Ek ġartlar Listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile Ġhale Ek ġartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.04.2016 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 edilen firmaların numunelerinin, 

kuruluĢça hazırlanan malzeme listesinde belirtilen özelliklerine ve marka modeline uygunluğunun 

ihtiyaç sahibi KuruluĢça belirlenmesini müteakip, numunesi uygun olduğu tespit edilen 

firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numunesi uygun 

bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli 

görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır. 

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 tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, ―... 4734 ve 

4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine getirmek üzere 

vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

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. 

 2947/1-1 
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OPEN LĠSANSLAMA KAPSAMINDA MĠCROSOFT YAZILIMLARININ SÜRÜM 

YÜKSELTMESĠ VE YENĠ YAZILIM LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Ġç 

Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı Open Lisanslama Kapsamında Microsoft Yazılımlarının Sürüm 

Yükseltmesi ve Yeni Yazılım Lisansı Kısım-1: Windows 10 Professional Upgrade Lisansı ve 

Kısım-2: Office Son Sürüm Standart Edition Lisansı 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 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, 06/04/2016 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 verilebileceği gibi her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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. 

 2949/1-1 
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ÇOKLU KONFERANS ÜNĠTESĠ (MCU) VE VĠDEO KONFERANS  

UÇ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı Çoklu Konferans Ünitesi (MCU) ve Video Konferans Uç Cihazının teknik 

Ģartnamesine ve Cisco, Avaya, Polycom 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 (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, markaları, 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, 08/04/2016 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 

Cisco, Avaya, Polycom markalarından birine 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 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. 

 2950/1-1 
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TOZ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlarına 

uygun olarak, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü 

ile satın alınacaktır.  

 

MALZEME GRUBU MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple 

Sentetik Toz Deterjan 
700.000 Kg Teknik ġartname 

07.04.2016 
Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız 

Sentetik Toz Deterjan 
  50.000 Kg Teknik ġartname 

Renkli ÇamaĢırlar Ġçin Köpüğü 

Ayarlı Sentetik Toz Deterjan 
200.000 Kg Teknik ġartname 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL ġARTNAME EKĠ LĠSTEDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 

görebilirler. Ayrıca, teknik Ģartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları sayfasında yayınlanmıĢ, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir. 

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

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ 

evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

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

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

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

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

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin 

istenilen Ģartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 

zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Ġnceleme sonucu numuneleri istenilen Ģartlara 

uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 

numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine 

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

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

araĢtırması yaptırılacaktır.  

5 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

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

küsuratlara yer verilmeyecektir. 
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6 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

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

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

tutarda EN AZ 6 AY VADELĠ OLARAK VERĠLECEK GEÇĠCĠ TEMĠNAT metninde; 4734 

sayılı veya sair baĢka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve Ģartname 

hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

9 - 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. 2948/1-1 

—— • —— 
ĠHALEYE DAVET 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 

SÖZLEġME NO: KAY-G5 

LOT-1 TRANSFER ĠSTASYONLARININ ĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN 4 ADET ÇEKĠCĠ VE 

8 ADET TREYLER ALIMI 

LOT-2 ESKĠ DEPOLAMA SAHALARININ REHABĠLĠTASYONUNDA 

KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET KEPÇE ALIMI 

LOT-3 KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA TESĠSĠ ĠÇ YOLLARININ 

TEMĠZLENMESĠ ĠÇĠN 1 ADET MĠDĠ YOL SÜPÜRME ARACI ALIMI 

 Kredi No : 7885-TU 

 Ġhale No : KAY-G5 

1 - ĠLLER BANKASI, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi-II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıĢtır. ĠLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Kayseri BüyükĢehir Belediyesi (Bundan sonra Ġdare olarak anılacaktır) ―Katı 

Atık Yönetim Projesi‖nin finansmanı için tahsis etmiĢtir. Söz konusu kredinin bir bölümünün 

―Lot-1 Transfer Ġstasyonlarının ĠĢletilmesi Ġçin 4 Adet Çekici ve 8 Adet Treyler Alımı, Lot-2 Eski 

Depolama Sahalarının Rehabilitasyonunda Kullanılmak Üzere 1 Adet Kepçe Alımı ve Lot-3 Katı 

Atık Düzenli Depolama Tesisi Ġç Yollarının Temizlenmesi Ġçin 1 Adet Midi Yol Süpürme Aracı 

Alımı (SözleĢme No. KAY-G5)‖ sözleĢmesi/sözleĢmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüĢtür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı Ġhale (NCB) Ģeklinde yapılacaktır.  

2 - Bu doğrultuda, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aĢağıda 

bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak Ģekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 

tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

 

Söz konusu mallar; 

LOT NO LOT TANIMI MĠKTAR 

1 4 Adet Çekici ve 8 Adet Treyler 12 Adet 

2 Kepçe    1 Adet 

3 Midi Yol Süpürme Aracı   1 Adet 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

3 - Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli ―Lot-1 Transfer Ġstasyonlarının 

ĠĢletilmesi Ġçin 4 Adet Çekici ve 8 Adet Treyler Alımı‖ ve/veya ―Lot-2 Eski Depolama 

Sahalarının Rehabilitasyonunda Kullanılmak Üzere 1 Adet Kepçe Alımı‖ ve/veya ―Lot-3 Katı 

Atık Düzenli Depolama Tesisi Ġç Yollarının Temizlenmesi Ġçin 1 Adet Midi Yol Süpürme Aracı 

Alımı‖ için, teklif vermeleri gerekmektedir.  
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Teklifler ihale dokümanında her bir Lot için tarifli tüm hususları kapsayacak Ģekilde 

olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Bir teklif sahibi bir veya birden çok Lot için teklif 

sunabilir. Fiyat teklifleri her bir Lot için ayrı ayrı değerlendirilecek olup, her bir Lot için Ġhale 

dokümanında tarifli tüm koĢulları sağlayan, en düĢük fiyat teklifini veren ve yeterlilik Ģartlarını 

sağlayan teklif sahibi/teklif sahipleri ile sözleĢme imzalanacaktır. 

SözleĢme Paketi/Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir: 

Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beĢ (5) yıl içinde (2011 yılından teklif verme 

tarihine kadar) bu ihale kapsamında teklif vereceği lot(lar) taki araçların ve yedek parçalarının 

imalatı ve/veya tedarikinde, bir veya birden fazla sözleĢme kapsamında, en az teklifi tutarında 

deneyime sahip olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki iĢleri ile ilgili Kamu 

Kurum ve KuruluĢları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiĢ olan iĢ deneyim belgeleri ve faturalar 

veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son beĢ 

(5) yıldır (2011 yılından teklif verme tarihine kadar) müĢterisi olan kurum ve kiĢilerin isim, adres 

ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2006 yılından teklif verme 

tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleĢmelerle ilgili dava veya 

tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin 

yanlıĢ veya eksik bilgi vermesi baĢvurunun iptaline neden olabilecektir. 

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2013-2014-2015) (2016’da 

yapılan iĢler 2015’e dahil edilecektir), teklif vereceği lot(lar)un toplam teklif bedelinden daha az 

olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali 

MüĢavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait 

olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC. Merkez Bankası satıĢ kuru kullanılarak Türk Lirasına 

çevrilecektir.) 

4 - Ortak giriĢim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 - Ġlgi duyan uygun teklif sahipleri, Ġdare temsilcisi Halit TAġYAPAN (Çevre Koruma 

ve Kontrol Daire BaĢkanı)’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aĢağıda verilmiĢ olan adreste 

mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı 

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası,  

3. Kat, 305 Nolu Oda 

Kocasinan Bulvarı No: 131   38010  

Kocasinan / KAYSERĠ - TÜRKĠYE 

Telefon: 0 (352) 222 32 70  

Faks: 0 352 222 46 96  

E-posta: cevre@kayseri.bel.tr 

6 - Ġlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı baĢvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı 

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi’nin, Ziraat Bankası Kiçikapı ġubesindeki TR92 0001 0010 9832 

4314 13 5003 numaralı TL. hesabına, ―KAY-G5‖referans numarası yazılarak banka transferi 

yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese baĢvurarak satın 

alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz 

konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile 

ödemeli olarak gönderilebilir. 
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7 - Tekliflerin en geç 29 NĠSAN 2016 CUMA günü saat 11:00 (yerel saat)e kadar en az 

aĢağıdaki tutarlarda geçici teminatla birlikte 5. maddede belirtilen adrese teslim edilecektir.  

 

LOT NO LOT TANIMI Geçici Teminat Tutarı* 

1 4 Adet Çekici ve 8 Adet Treyler  50.000 TL 

2 Kepçe    5.000 TL 

3 Midi Yol Süpürme Aracı   6.000 TL 

* Birden fazla Lot için teklif sunan teklif sahipleri, ilgili Lotlar için yukarıda istenen tutarı 

karĢılayacak Ģekilde ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunacaklardır. 

 

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine 

iade edilecektir. 

8 - Teklifler 29 NĠSAN 2016 CUMA günü; 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı 

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası,  

3. Kat, 305 Nolu Oda 

Kocasinan Bulvarı No: 131    38010  

Kocasinan / KAYSERĠ 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel 

saat) 11:15’te açılacaktır.  

9 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 2920/1-1 

—— • —— 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2016/88725 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: KardeĢgediği Ġstasyonuna teslim 40.000 m3 

Balastı alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

26/04/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2856/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2016 – Sayı : 29668 

 

TAġINABĠLĠR 3D KOORDĠNAT ÖLÇÜM SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

TaĢınabilir 3D Koordinat Ölçüm Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/92566 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet TaĢınabilir 3D Koordinat Ölçüm Sistemi 

(Teknik ġartnamede belirtilen Bilgisayar ve 

yardımcı donanımlar, programlar, yazılımlar ve 

yedek parçalar dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müze 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 12/04/2016 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

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

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir.  

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

düzenlenen Kapasite Raporu,  

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

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

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

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

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

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

olduğunu gösteren belgeler, 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik Ģartnamenin her 

bir maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek ve teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya / ANKARA) görülebilir ve 50, 

Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2849/1-1 
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2 (ĠKĠ) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20'nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları  : 1) 2016/96145      2) 2016/96193  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19/7091 - 7093  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1) Açık Devre Rüzgar Tüneli, 1 Adet (Komple 

Sistem) 

  2) Full HD Laparoskopi Cerrahi Sistemi, 1 Adet 

(Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak 

Mühendisliği Bölümü, 

  2) Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 

Bilim Dalı 

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip;  

  1 nolu cihaz 180 (yüzseksen) takvim günü 

  2 nolu cihaz 90 (doksan) takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 21/04/2016   Saat: 14:00 

  2) Tarih: 21/04/2016   Saat: 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

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

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

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

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı 

iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az; 1 nolu cihaz 180 (yüzseksen), 2 nolu cihaz 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 100,00 TL. ile en çok 86.267,68 TL. arasında değiĢen; 

07/04/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 

8.627,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Nitro Selüloz, Boyayıcı Kimyasal, Tekstil, 

Plastik kap, HaĢerat öldürücü sıvı, Çanta, Slot Makinası, Oto aksam ve parçası, Batarya, 

Kozmetik, Tablet, Kürk ve ġaka EĢyası cinsi 31 grup muhtelif eĢya; açık artırma ve pazarlık 

usulünce, YeĢilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/ĠSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 08/04/2016 tarihinde saat 09:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz 

ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik 

numarası ve iĢyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına iliĢkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kiĢiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma ve Pazarlık Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 

10,00 TL. bedel karĢılığı Bakırköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 2961/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.03.2016 tarihli toplantısında, EskiĢehir ili 

nüfusuna kayıtlı 19.10.1990 doğumlu Hasan Sami kızı Elif YAYGINGÖL’ün Rusya 

Federasyonu’ndaki ―Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı‖ndan aldığı diploması ile ilgili 

olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.01.2011 tarihli kararına istinaden düzenlenen 

91405 seri numaralı ―Sahne Sanatları (Keman)‖ alanındaki ―Yüksek Lisans Diploma Denklik 

Belgesi‖nin iptal edilmesine karar verilmiĢ olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluĢlara duyurulmasıyla ilgili iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

Ġlanen duyurulur. 2893/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 11.02.2016 tarih ve 175/363 sayılı kararı, Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 640/1327 sayılı kararı ile onaylanan 7064 adaya 

iliĢkin 45000/3 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 2938/1-1 
————— 

Belediye Encümenimizin 28.01.2016 tarih ve 136/200 sayılı kararı, Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 637/1219 sayılı kararı ile onaylanan 56450/1 nolu 

parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 2939/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1108 Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar

Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir
Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu Arasında

Suriye Krizinin Ev Sahibi Ülkelere Olan Etkilerinin Hafifletilmesi Amacıyla Tahsis
Edilen Kuveyt Fonu Hibesi Kapsamında Suriye Krizine Karşı Türkiye Mülteci &
Mukavemet Planına Katkı (Eğitim Sektörü) İçin Hibe Anlaşması

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu Arasında
Suriye Krizinin Ev Sahibi Ülkelere Olan Etkilerinin Hafifletilmesi Amacıyla Tahsis
Edilen Kuveyt Fonu Hibesi Kapsamında Suriye Krizine Karşı Türkiye Mülteci &
Mukavemet Planına Katkı (Sağlık Sektörü) İçin Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman

SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/2414 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


