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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ 

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dene-
tim Hizmetleri Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluklar ile çalışma, usul ve esaslarını
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Denetim Hizmetleri Başkanı ve başkan yardımcıları, grup başkan-
ları, denetçileri, denetçi yardımcıları ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı ve grup başkanlıkla-
rındaki görevli diğer personeli ve denetime tabi olanların yükümlülüklerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Başkan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanını,
ç) Başkanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığını,
d) Başkan yardımcısı: Başdenetçilerden başkana yardımcı olmak üzere görevlendiri-

lenleri,
e) Denetçi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başdenetçi, denetçi ve denetçilere ta-

nınan yetkileri haiz denetçi yardımcılarını,
f) Denetçi yardımcısı: Denetime yetkili veya yetkisiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-

lığı denetçi yardımcılarını,
g) Eleme sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan

Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),
ğ) Giriş sınavı: Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına göre Baş-

kanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü
sınavı,

h) Giriş sınav kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,
ı) Grup başkanı: Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faaliyet

gösteren görev merkezlerinin başkanını,
i) Grup başkanlığı: Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faa-

liyet gösteren görev merkezlerini,
j) Müsteşar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarını,
k) Şube müdürü: Denetim Hizmetleri Başkanlığı şube müdürlüğünün iş ve işlemlerin-

den sorumlu Müdürleri,
l) Şube müdürlüğü: Başkanlıkta görevli şube müdürü, şef ve diğer kadrolardaki me-

murlar ile yardımcı personelinden oluşan birimi,
m) Yeterlik sınav kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ile başdenetçi, denetçi, de-

netçi yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinden oluşur.
(2) Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Denetçiler, denetim, inceleme ve soruşturma

görevlerini Bakan adına yaparlar. 
(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleriyle, bilgi işlem ortamındaki tüm iş-

lemler şube müdürlerinin sorumluluğu ve gözetiminde yürütülür.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Görev merkezi ve grup
başkanlıkları” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkra yürürlükten
kaldırılmış ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Gerek görülmesi halinde, Başkanlığın teklifi Bakanlık makamının onayı ile bü-
yükşehir statüsündeki illerde grup başkanlıkları kurulabilir ve aynı usulle kaldırılabilir. Grup
başkanlıklarında görevlendirileceklerin belirlenmesinde denetçilerin talepleri dikkate alınır.”

“(4) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen denetçilerin görev merkezi, Grup Başkan-
lığının bulunduğu ildir.

(5) Grup Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Denetim görevleri ile ilgili kadrolara yarışma sınavı ile girerek, ya-

pılan yeterlik sınavı sonucunda bu kadrolara atananlardan Bakanlıkta başdenetçi unvanını almış
olanlar arasından Başkanlığa atama yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “büro” ibaresi “şube müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başkan yardımcıları
MADDE 9 – (1) Başkanlıkta başdenetçi olarak görev yapanlar arasından Başkanın tek-

lifi ve Bakanın onayı ile yeteri kadar başkan yardımcısı görevlendirilir ve aynı usulle değişti-
rilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Denetçiler, Bakanlık makamının onayı ve Başkanın talimatıyla gö-

revlendirilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Şube müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Şube müdürlüğü; şube müdürü, yeterli sayıda şef ve diğer personel-

den oluşur. 
(2) Şube müdürlüğündeki iş ve işlemlerin yürütümü ile personelinin sevk ve idaresin-

den, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı birinci derecede şube müdürü sorumludur.
(3) Şube müdürlüğü, Başkanlığın yazışma, dosyalama, arşivleme, istatistik tutma, mali

işleri yürütme, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler ile Başkanlık makamınca verilen diğer gö-
revleri yürütür.

(4) Şube müdürlüğü çalışanları açısından gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazış-
malar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Giriş sınavından yazılı olanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Denetçi yardımcılığı giriş sınav kurulu, Bakan onayıyla, Denetim Hizmetleri Baş-
kanının başkanlığında, dört denetçi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, denetçiler
arasından beş yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 20 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma

şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek bel-
gelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete
ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın resmi sitesinde ilan edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “De-
netim Hizmetleri Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmının İkinci Bölümünün bölüm başlığı
“Yazılı ve Sözlü Sınav, Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Atanma” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav 
MADDE 25 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya

üniversitelerle yapılacak olan protokol çerçevesinde yazılı sınav gerçekleştirilir ve değerlen-
dirilir.

(2) Yazılı sınav konuları, kapsamı, değerlendirilmesi, duyurulması, itiraz ve sınavla
ilgili diğer hususlar protokolde ve sınav ilanında belirtilir.

(3) Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda ba-
şarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en
yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan
en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar
aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan di-
ğer adaylar da sözlü sınava alınır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.  

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav so-

nucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Sözlü sınava gire-
ceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine sınavın yeri, günü ve saati, sınav tari-
hinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. 

“(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik
kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan
edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen
kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav sonucunun ilanından bir sonraki sınavın ilanına
kadar geçerlidir. Ancak sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay sonra yedek adaylar için hiç-
bir şekilde kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilen sınav sonuçları, liste veya her adayın
kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Baş-
kanlıkça, başarılı olan adaylara başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile
tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yapmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe
kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü
içinde protokol hükümlerine göre yapılır.”

“(5) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde
Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, sınav komisyonunca en geç 5 iş günü içinde ince-
lenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, Başkanlıkça
ilgiliye 7 iş günü içerisinde bildirilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön
eğitimden sonra,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç iş
günü” ibaresi “beş iş günü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “başka” ibareleri “memur unvanlı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(8) Denetçi veya denetçi yardımcılarının kadrosuyla ilişkisi devam etmek kaydıyla,
Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında ya da başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen-
lerin bu görevlerde geçen süreleri denetçilik kıdeminden sayılır.

(9) Kıdem listesi, Başkan tarafından uygun görülen dönemlerde bir başkan yardımcısı
başkanlığında iki denetçiden oluşan komisyon tarafından hazırlanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Denetçilik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe yeniden
atananlar, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 54 – (1) Denetçiler, görev emri kapsamındaki işleri aksatmadan yürütürler.

Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa yazılı bilgi verip alacakları
talimata göre hareket ederler.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 71 – (1) Denetim sonucunda; denetlenen birim bazında veya Bakanlığın

hizmet birimlerinin görev alanları dikkate alınarak denetim raporu düzenlenir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Denetim raporlarının teslimi, dağıtımı, ilgili birimlerce değerlendirilmesi, cevap-

landırılması ve saklanması 
MADDE 73 – (1) Denetçiler tarafından yapılan genel ve özel denetim sonucunda dü-

zenlenen raporlar Başkanlığa sunulur. 
(2) Başkanlıkça değerlendirilen raporlar, gereği yapılmak üzere Bakanlık merkez bi-

rimlerine ve/veya ilgili Valiliklere gönderilir.  
(3) Valiliklere gönderilen raporlardaki tespit ve önerilere ilişkin hususlar, denetimi ya-

pılan kurum ve kuruluşun amiri tarafından 30 gün içinde cevaplandırılarak Valilikçe gereği
için Bakanlık ilgili merkez birimlerine, bilgi için Başkanlığa gönderilir. Bakanlık merkez bi-
rimleri ve ilgili kuruluşlar raporların gereğini yerine getirirler.

(4) Bakanlık merkez birimlerine gönderilen raporlar ise teslim tarihinden itibaren 30
gün içinde incelenir. Merkez birimleri incelemeyi müteakip:

a) Raporlarda yer alan tespit ve önerilere katıldıkları takdirde, eleştiri ve önerilerin ilgili
kurum ve kuruluşun amirleri tarafından yerine getirilmesi sağlanır. 

b) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katılmadıkları takdirde gerekçesi ile birlikte
Başkanlığa bildirilir.

(5) Bakanlık merkez birimlerinin genel denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda eleş-
tiri ve öneri konusu yapılan hususlar raporun teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili
birim amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.
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(6) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, Bakanlık merkez birimleri
ile Başkanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması durumunda uygulanacak işlem Bakanlık
makamı tarafından belirlenir. Görüşe esas yazışma Başkanlıkça yapılır.

(7) İlgili kurum ve kuruluşlar, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emirleri ve ya-
zıları özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından devir ve tesliminden kurum ve ku-
ruluşun amirleri ve ilgili memurları müştereken sorumludurlar.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü ve 75 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünün bölüm baş-
lığında geçen “İnceleme” ibaresi “Araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddede geçen “İnceleme” ibaresi “Araştırma” ve “inceleme” ibareleri “araştır-
ma” şeklinde değiştirilmiştir.

“Araştırma”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddede geçen “inceleme” ibaresi “araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

“Araştırma raporları”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün bölüm baş-
lığında geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddede geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” ve “araştırma” ibareleri “incele-
me” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddede geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” ve “araştırma” ibareleri “incele-
me” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme raporları”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, aynı maddede geçen “araştırma” ibaresi “inceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme raporlarının değerlendirilmesi”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “İl Mü-
dürleri ile diğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden
önce aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetim, araştırma, inceleme, disiplin soruşturması ve ön inceleme raporları Başkanlıkça be-
lirlenecek olan usul ve esaslara göre düzenlenir.” 

“(2) İnceleme, araştırma ve disiplin soruşturması raporları, zamanaşımı süreleri ve onay
süreci dikkate alınarak soruşturmanın tamamlanması ve görev merkezine dönülmesini takip
eden en geç iki ay, her halükarda görevin verilmesinden itibaren en geç altı ay içinde yazı ekin-
de Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/9/2012 28411

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/5/2014 28995
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İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin bi-
rinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tescil plakasının, birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde,
aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin
bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen
listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarası
verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir veya iki

tescil plakası çalınmış ya da iki tescil plakası kayıp olarak bildirilmiş olan araçların plakaları,
bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra araç sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren
15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam grupları ile
değiştirilir. Bu süre içerisinde tescil plakalarının bulunduğunun yazılı beyanı halinde başka bir
işleme gerek kalmaksızın sistemden çalıntı/kayıp şerhi kaldırılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
“Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında
ikinci anadalını tamamlaması için verilen bir yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre
katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”
“Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğ-
renim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen bir yıllık ek sürenin son-
rasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği bir öğretim
elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğ-
renciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle
birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi
boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer vb. konularda bilgilendirir
ve yönlendirir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir.

Uygulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim
yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rek-
törlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği dersler-
den devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan
başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, yedinci,
sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası ise yürürlükten
kaldırılmıştır.

“(1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır.
Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yö-
netim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.”

“(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sı-
navının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınavı notu/notları ve/ve-
ya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Başarı notu, dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate
alınarak hesaplanır.”

“(7) Ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından
belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili birim yönetim
kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin
sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi,
bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili
öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) EK harf notu, uygulamalı derslerde Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli
bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK
harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan
öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre
içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla
o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini ta-
mamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi
harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, ders pla-
nında gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğ-
renci kendi dönemi dışında açılan bu dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten
FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının ona-
yıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2015 29464
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/2014 tarihli ve 28943 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Hastaneler Başhekimi: Hacettepe Üniversitesine bağlı tüm sağlık birimlerinin tıbbî,

idarî ve malî hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

ç) Koordinatörler: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Biriminde; malî konular-

daki hizmetlerin planlanması, hizmetlerin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması gibi husus-

larda görevlendirilen malî işler koordinatörünü, sağlık birimlerinin ve idarî hizmetlerin koor-

dinasyonunda görevlendirilen idarî işler koordinatörünü ve sağlık bakım hizmetlerinin koor-

dinasyonunda görevlendirilen hemşirelik hizmetleri koordinatörünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Hastaneler Başhekimi, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden

başka bir yerde meslekî faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Tıp

Fakültesi klinik tıp bilimleri öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Hastane Başhekimliği, Hastane Başhekimi, Hastane Başhekiminin Görevleri”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekimliği

MADDE 13 – (1) İlgili hastane başhekiminin sorumluluğunda hastanelerde yürütülmesi

gerekli hizmetler aşağıda belirtilen hizmet grupları tarafından yerine getirilir:

a) Tıbbî hizmetler.

b) Sağlık bakım hizmetleri.

c) İdarî hizmetler.

ç) Destek hizmetleri.

d) Malî hizmetler.

e) Eğitim ve araştırma hizmetleri.

(2) Hastanelerde, Hastane Başhekimliğine bağlı hizmet grupları için grup sorumluları

görevlendirilir. Grup sorumluları; kendilerine bağlı hizmetlerin eksiksiz olarak ve zamanında

yapılmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer grup sorumluları

ile işbirliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, performans ve ka-

lite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(3) Hastane Başhekimliğine bağlı tıbbî hizmetler ile eğitim ve araştırma hizmetlerinden

hastane başhekim yardımcıları; idarî ve destek hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli su-

nulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içinde hizmetlerin

yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden ilgili hastane müdürü; sağlık bakım hiz-
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metlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili

diğer birimler ile işbirliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlen-

dirilmesinden hemşireler arasından hemşire müdürü olarak görevlendirilecek kişiler sorumlu-

dur. Üniversiteye bağlı birimlerde malî hizmet grubuna ilişkin hizmetlerin tümü birleştirilmiş

olarak malî işler koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekimi

MADDE 14 – (1) Hastane Başhekimi; ilgili hastanenin sorumluluk alanında olan sağlık

hizmetlerinin eksiksiz olarak ve zamanında yapılmasından, izlenmesinden, değerlendirilme-

sinden, iş ve işlemlerin diğer sorumlularla işbirliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun ola-

rak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu en üst

yöneticidir.

(2) Hastane Başhekimi; Üniversiteye bağlı hastanelerin herbiri için, Yönetim Kurulu

Başkanına karşı doğrudan sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre

Üniversiteden başka bir yerde meslekî faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak

icra etmeyen Tıp Fakültesi klinik tıp bilimlerinin veya Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim üye-

leri arasından Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Hastane

Başhekimi; hastaneyi tıbbî, hasta bakım, idarî, destek, malî, eğitim ve araştırma hizmet grup-

larının sorumluları ile birlikte yönetir. Hizmet gruplarının sorumluları ilgili başhekim tarafından

görevlendirilir.

(3) Tıbbî hizmetlerden sorumlu olmak üzere, sağlık hizmetleri alanında görev yapan,

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde meslekî faaliyette

bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından, ilgili hastanenin

türü ve bulundurduğu bölüm/ünitelerin özelliğine ve ihtiyaca göre, ilgili hastane başhekiminin

önerisi üzerine Rektör tarafından hastane başhekim yardımcıları görevlendirilir. Hastane Başhekimi,

gerektiğinde ve sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını

yardımcılarına devredebilir. Yetki devrinde, devredilen yetkilere dayanılarak yapılan işlemler

nedeniyle doğacak sorumluluk, ilgili hastane başhekimine aittir. Hastane Başhekimi görevi

başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla

sürerse yeni bir hastane başhekimi atanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekiminin görevleri”

“Hastane Başhekiminin görevleri şunlardır:”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/3/2014 28943
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“(9) Bir yarıyılda ilk defa alınan derslerden en fazla 30 AKTS kredisi ders alınabilir.
Ancak ders tekrarı durumundaki öğrenciler; başarısız dersleri ve/veya not yükseltmek amaçlı
tekrar alınan derslere kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 46 AKTS kredisi kadar ders
alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, başarılı olamadıkları dersleri almak koşuluyla ve/veya not yükseltmek
amacıyla tekrar aldıkları derslerle birlikte bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Bu durumdaki
öğrencilerin alabilecekleri derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler ile teorik ve uygulamalı
dersler dâhil, her yarıyıl için haftada 46 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ön koşullu derslerin koşulunu
yerine getirmek şartıyla; genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan
12 AKTS ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı
ve tek ders sınavı sonuçlarının sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde
elektronik ortamda ilan edilmesi zorunludur. Ancak Senato kararıyla sınavların ilan tarihlerinde
değişiklik yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi kayıt yaptırmış olan

öğrenciler tâbi oldukları müfredattaki dersleri almak koşuluyla bu derslerin kredi ve AKTS’si
üzerinden mezun edilir. Bu öğrencilere belirtilen hususların dışında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır. Ancak uyumları ile ilgili olarak Senato düzenleyici kararlar alabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/6/2012 28328

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/9/2013 28779
2- 24/2/2014 28923
3- 29/5/2015 29370
4- 31/1/2016 29610
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME 

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/8)

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benart
Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’in 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: 

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ
(Seri No: 6)

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası,  doğum ve evlat edinme
sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama bir-
liğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I. DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER
A) Analık İzni
657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü mad-

desinin (A) fıkrasında, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum
öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden
sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla bel-
geleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.
Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık
izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin
kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık
izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık iz-
ninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda
veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur
olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.…” hükmü yer almaktadır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2013 28580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/8/2014 29090
2- 4/4/2015 29316
3- 24/6/2015 29396
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657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde verilecek
analık izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Analık izni süresi 
a) Memura beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz

hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilecektir.
b) Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz, ...) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine

iki haftalık bir süre daha ilave edilecektir. Böylece, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık
izni süresi on haftadır.

2) Analık izninin kullanımı
a) Annenin ölüm hali hariç analık izninden sadece kadın memur yararlanır. 
b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 
3) Doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler
a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendir-

mesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda
çalışabilir. 

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam
etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, do-
ğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur. 

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun ça-
lışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli
veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen ça-
lıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)  doğum
sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip
raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen
çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip
raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni,
yıllık izin vb.)  kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık
izni süresine ilave edilmeyecektir.      

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kuru-
munda çalışması mümkün değildir. 

4) Erken doğum halinde analık izni
a) Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan memurun, doğum yapmadan önce

kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edile-
cektir.

aa) Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli analık iznine (çoğul gebeliklerde
on hafta süreli analık iznine) ayrılan ve bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken
doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni sü-
resine ilave edilecektir. 

ab) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda fiilen çalışan kadın
memurun,  son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içinde erken doğum yapması halinde
doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresi, kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler
ile birlikte, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.  
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ac) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde doğum öncesi analık iznine (çoğul
gebeliklerde on haftalık analık iznine) ayrılmayarak, sağlık durumunun çalışmaya uygun ol-
duğuna dair tabip raporu almak suretiyle kurumunda fiilen çalışmaya devam eden kadın me-
murun, bu süre içinde erken doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanamadığı
doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilecektir. 

aç) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten (tekil gebeliklerde 32 nci
haftadan-çoğul gebeliklerde ise 30 uncu haftadan) önce gerçekleşen doğumlarda, erken doğum
sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum ta-
rihinden doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihe kadarki süre,  doğum sonrası
analık izni süresine ilave edilecektir.

Örnek:  Tekil gebe olan memurun 29 uncu haftada doğum yapması halinde doğum ön-
cesi analık izninin başlaması gereken 32 nci haftaya kadarki üç haftalık süre, erken doğum se-
bebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum sonrası
analık izni süresine ilave edilecektir. Böylece, memurun doğum sonrasında kullanacağı analık
izni süresi 19 hafta olacaktır. 

b) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce doğum yapan ve 657
sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A)
fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memurun doğum
sonrası analık izni süresine, doğum tarihi ile doğum öncesi analık izninin başladığı tarih ara-
sındaki süre ilave edilecektir.

5) Geç doğum halinde analık izni
a) Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler do-

ğum sonrası analık izni süresinden düşülmeyecektir. 
6) Ölü doğum halinde analık izni
a) Ölü doğum yapan memur,  sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve do-

ğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır.  
b) Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı hususunda tabip tarafından verilen

rapora göre karar verilecektir. 
7) Annenin ölümü halinde babaya verilecek izin
a) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde,

isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecektir.
8) Aylıksız izinde doğum yapan memurun analık izni
a) İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde

aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum
sonrası analık izni verilecektir. 

9) Doğum öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz haftalık süre içinde Devlet memur-
luğuna atanma halinde verilecek analık izni 

a) Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık süre (çoğul gebeliklerde on haftalık
süre) içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye,  göreve başlaması kaydıyla doğum
öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası analık izni kullandırılacaktır. 

b) Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan
kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin
kalan kısmı kullandırılacaktır. 
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10) Öğretmenlere verilecek analık izni
a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken

doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni sü-
resine ilave edilecektir. 

b)  Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası
analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık)
analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.  

B) Süt İzni
657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu

emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde
üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında
ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almak-
tadır. Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin
belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır. 

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle
verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Süt izni talebi
a) Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkın-

dan mı yoksa süt izninden mi yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir.  
2) Süt izni süresi 
a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda

günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. 
b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır. 
3) Süt izninin kullanımı
a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır. 
b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından

belirlenir.
c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında yer

alan yarım gün izin hakkından aynı anda yararlanamaz.
ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken

bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini

kullanamaz. 
4) Yarım gün izin hakkından süt iznine geçiş hali
a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı tercih

eden memur, yarım gün izin hakkından faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi
halinde süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullan-
mayı talep eden ve bu haktan yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı
kadar bu izinden yararlanacaktır.

5) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan kadın memurun süt izni
a)  Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memur, doğumdan sonra sekiz

haftalık sürenin bitiminden itibaren süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlana-
caktır.
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C) Yarım Gün İzin 
29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine ek-

lenen (F) fıkrasında, “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde
çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni veril-
meksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle
günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave
edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik
durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı sü-
reler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen doğum
sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün iznin uygulanma-
sına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım gün izin talebi
a) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı me-

murun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması
kaydıyla kurumca yerine getirilir.

2) Yarım gün izin süresi
a) Memurun yarım gün izin süresi,  doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren

birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.  
b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu

süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir. 
Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün

izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört
aydır. 

3) Yarım gün iznin kullanımı
a) Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır. 
b) Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir.
c) Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin

kalan süresini kullanamaz.
ç) Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kurumu tarafından belirlene-

cektir. 
d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Ka-

nunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır.  
e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım

gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin
dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir. 

4) Çoğul doğumlarda yarım gün izin süresi
a) Çoğul (ikiz, üçüz,…)  doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir.
Örnek: Memurun birinci doğumda ikiz çocuğunun olması halinde yarım gün izin süresi

üç aydır. Söz konusu memurun ikinci doğumda tekrar ikiz çocuğunun olması halinde ise yarım
izin süresi beş aydır.

5) Çocuğun engelliliği halinde yarım gün izin süresi
a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni

süresinin bitiminden itibaren on iki aydır. 
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b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti halinde
memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki
aylık sürenin kalan kısmı kadardır. 

6) Süt izninden yarım gün izin hakkına geçiş hali
a)  Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih

eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin
süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır. 

7) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memurun yarım gün izni 
a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta

olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin
süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci
doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır. 

8) 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan memurun yarım gün izni
a)  657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü

maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/02/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta
olan memur,  doğum sonrası analık izni süresinin bitiminde yarım gün izin talep etme hakkına
sahiptir. 

b) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü
maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce analık izni süresi bitmiş
olan ve yürürlük tarihi itibariyle süt iznini kullanmakta olan memur, analık izni süresinin biti-
minden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı
aylık sürenin kalan kısmı kadar isteği halinde yarım gün izin hakkından yararlanacaktır.

Ç) Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin 
657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci mad-

desinin (B) fıkrasında, “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum son-
rası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin biti-
minden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört
aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (B) fıkrasında düzenlenen doğum se-
bebiyle verilecek aylıksız izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Aylıksız iznin süresi
a) Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmidört aya

kadar aylıksız izin verilecektir.
2) Aylıksız iznin kullanımı
a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık

izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası
uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin baş-
langıç tarihi ise doğum tarihidir.

b) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın is-
teği halinde yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir. 

c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin,
süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması
mümkündür. 

ç) Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla,
kısım kısım kullanılması mümkündür.  
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3) Aylıksız izinde iken doğum yapan veya eşi doğum yapan memura doğum sebe-
biyle aylıksız izin verilmesi

a) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken doğum yapan memura, analık iznini
kullanması halinde doğum sonrası analık izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması ha-
linde ise doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin
bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği süre kadar aylıksız
izin verilecektir. 

b) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde
göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin
verilecektir. 

4) Ölü doğum halinde aylıksız izin
a) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin,  ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum

yapan memura verilmeyecektir.
5) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan veya eşi doğum yapan me-

murun aylıksız izni
a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başla-

ması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde
yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şe-
kilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.  

b) Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği halinde do-
ğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir. 

6) 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan memurun aylıksız izni
a) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değişik 108 inci mad-

desinin (B) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan kadın memu-
run, yarım gün izin hakkından kalan süre kadar yararlanması halinde yirmi dört aylık aylıksız
iznin başlangıç tarihi yarım gün izin süresinin bitiş tarihi olarak belirlenecektir. 

II- EVLAT EDİNME HALİNDE VERİLECEK İZİNLER
A) Ortak Açıklamalar
1) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin haklarından yararlanacak memurlar
a) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin haklarından; 
- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinen memurlar,
- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, münferit olarak evlat edinen bekâr veya evli me-

murlar,
- Memur olmayan eşin üç yaşını doldurmamış bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi

hâlinde memur olan eşleri
yararlanacaktır. 
b) Evlat edinme sebebiyle izin haklarından yararlanmada kadın veya erkek memur ay-

rımı gözetilmeyecektir. 
B)  Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek Sekiz Haftalık İzin
657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü mad-

desinin (A) fıkrasında, “… Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit
olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde
memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.
Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”
hükmü yer almaktadır. 
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657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında düzenlenen evlat edin-
me sebebiyle verilecek sekiz haftalık izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Sekiz haftalık iznin kullanımı
a) Bu iznin başlangıç tarihi çocuğun teslim edildiği tarihtir.  Ancak, evlatlık kararı ve-

rilmeden önce çocuk fiilen teslim edilmiş ise iznin başlangıç tarihi çocuğun fiilen teslim edildiği
tarihtir. 

b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat
edinilmesi halinde bu izin hakkından her iki eş de yararlanacaktır. 

2) Devlet memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek sekiz haf-
talık izin

a) Evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık süre içinde Dev-
let memurluğuna ataması yapılan kişiye,  göreve başlaması kaydıyla sekiz haftalık izin süresinin
kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır. 

3) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun
sekiz haftalık izni

a)  Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce ger-
çekleşmesi halinde bu kapsamdaki memura evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten iti-
baren sekiz haftalık sürenin kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır. 

C) Yarım Gün İzin 
29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine ek-

lenen (F) fıkrasında “… Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur
olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden iti-
baren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum
tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen evlat edinme se-
bebiyle yarım gün izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım gün izin talebi
a) Evlat edinmelerde,  657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca

verilen sekiz haftalık izin süresinin bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun
dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kay-
dıyla kurumunca yerine getirilir.

2) Yarım gün iznin kullanımı
a) Evlat edinme sebebiyle yarım gün izin talep eden memur, bu haktan doğum yapan

memurun yarım gün izin kullanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde yararlanır.  
b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat

edinilmesi halinde yarım gün izin hakkından istekleri halinde her iki eş de yararlanacaktır. 
c) Yarım gün izin süresi,  evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişinin kaçıncı çocuğu

olduğu dikkate alınarak  belirlenecektir. Çocuk sayısının tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gö-
zetilmeyecektir. 

Örnek: Bir sağ çocuğu olan memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğu evlat
edinmesi ve talep tarihinde evlat edinilen çocuğun hayatta olması halinde bu memurun yarım
gün izin süresi altı aydır. 
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3) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun
yarım gün izni

a)  Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 104 üncü maddesinin (F) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce ger-
çekleşmesi durumunda bu kapsamdaki memur, çocuğun teslim tarihinden itibaren sekiz haftalık
sürenin bitiminden başlayan yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu haktan yararlana-
caktır.  

Ç) Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek Aylıksız izin
657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci mad-

desinin (C) fıkrasında, “Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur
olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı
maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri
üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması duru-
munda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini iz-
leyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (C) fıkrasında düzenlenen evlat edinme
sebebiyle verilecek aylıksız izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Aylıksız iznin süresi
a) Evlat edinmelerde memura isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verile-

cektir.
2) Aylıksız iznin kullanımı
a) Evlat edinmelerde verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, 657 sayılı Kanunun

104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin
(F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitimidir.

b) Evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması
kaydıyla kısım kısım kullanılması mümkündür.  

c) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat
edinilmesi halinde aylıksız izin süresi, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek
şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

3) Devlet memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek aylıksız izin
a)  Evlat edinmelerin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde bu

kapsamdaki memur, isteği üzerine evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izin hakkını kul-
lanabilir. Bu iznin başlangıç tarihi, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık sü-
renin veya yararlanılması halinde yarım gün izin süresinin bitimidir. 

4) Evlat edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde memurun
aylıksız izni

a) Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 108 inci maddesinin (C) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce ger-
çekleşmesi halinde bu kapsamdaki memurun yirmi dört aylık aylıksız izin süresinin başlangıç
tarihi, sekiz haftalık iznin kalan süre kadar kullanılması halinde bu iznin bitiş tarihi, yarım gün
izin hakkından kalan süre kadar yararlanılması halinde ise yarım gün izin süresinin bitiş tarihi
olarak belirlenecektir. 

III- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞ
A) 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri Nolu Kamu

Personeli Genel Tebliğinin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı
(A) Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tebliğ olunur. 

Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                 13 Nisan 2016 – Sayı : 29683



Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2006/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2010/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tab-
lodaki 4412.31 gümrük tarife pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/2/2006 26073

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/12/2006 26391
2- 28/07/2011 28008
3- 11/7/2012 28350

13 Nisan 2016 – Sayı : 29683                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ  
(SERİ NO: 40)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı

(H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin
(b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50
artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü
için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, mü-
teakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.” hükmü uyarınca
Harcırah Kanunu kapsamında bulunanlara 1/4/2016 tarihinden itibaren ödenecek konaklama
bedellerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine ve 9/3/2016
tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin
dipnotunda yer alan hükme dayanılarak hazırlanmıştır.

Konaklama giderleri
MADDE 3 – (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasındaki;

“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler
hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini
aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan
kısmı ayrıca ödenir.” hükmünde yer alan; “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” iba-
resi Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar No: 2015/108 sayılı
Kararı ile Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve söz konusu Karar 15/12/2015
tarihli ve 29563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I. maddesinin
dipnotunda da; “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yata-
cak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d)
fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50
artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise
müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı  esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

(3) Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararının yürürlüğe girmesi ve 2016 Yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I. maddesinin dipnotunda yapılan dü-
zenleme sonucunda, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle gönderilen-
lere konaklama giderinin ödenmesi konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi
ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli gö-
rülmüştür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/3/2010 27534

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/7/2011 28008
2- 11/7/2012 28350
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(4) 6245 sayılı Kanunun  “Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre” başlıklı
42 nci maddesinde;

“Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden
itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden
fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

…….”
hükmüne yer verilerek, yurt içinde geçici bir görevle başka bir yere gönderilenlere, ge-

çici görev gündeliğinin verileceği azami süreler belirlenmiş bulunmaktadır.
(5) Aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Bu Kanun hükümlerine

göre gündelik ödenenlerden …” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, geçici görevle başka bir
yere gönderilenlere gündelik ödendiği sürece konaklama giderinin ödenmesi gerekmekte olup,
gündelik ödenmeyen günler için konaklama giderinin de ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilenlere söz konusu (d) fıkrasına
göre konaklama giderinin ödenmesinde, 42 nci maddede belirtilen, yurtiçi gündeliklerin veri-
leceği azami sürelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

(6) Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde,
1/4/2016 tarihinden itibaren, yurtiçinde memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlen-
dirmelerde;

-6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, ilgililerin gündeliklerinin
%50 artırımlı miktarı kadar konaklama gideri ödenmesi, 

-Söz konusu 33 üncü maddenin (d) fıkrasına göre ise, görevlendirmenin ilk 10 günü
için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı kadar, takip eden 80 gün için gündeliklerinin %50’si
kadar, müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar konaklama gideri öden-
mesi, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ödenmemesi, 

gerekmektedir.      
(7) Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa

ekli (H) işaretli cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde
memuriyet mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle
gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fık-
rasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

-Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL, 
52,86 x 10 = 528,60 TL 
-Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL, 
17,62 x 80 = 1.409,60 TL
-Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL, 
9,39 x 90 = 845,10 TL
olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerek-

mektedir.
1/1/2016-1/4/2016 dönemi konaklama gideri
MADDE 4 – (1) Anayasa Mahkemesi kararlarında kazanılmış hak kavramının hukukun

en belirsiz, uygulama sahası çok dar, genel hukuksal durumlarda konu edilemeyen bir kavram
olduğu belirtilerek, 4/11/2003 tarihli ve 25279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/4/2003
tarihli ve E.2002/112, K.2003/33 sayılı Kararında “Kazanılmış haklara saygı ilkesi hukukun
genel ilkeleri ve hukuk devleti kavramı içerisinde yer alır. Bu ilkenin temel amacı ise bireylerin
hukuk güvenliğini sağlamaktır.” denilmiş ve 5/12/1989 tarihli ve 20363 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 21/6/1989 tarihli ve E.1988/34, K.1989/26 sayılı Kararında da  “Devlet faaliyet-
lerinin hukuk kurallarına uygun olması, kazanılmış haklara saygı duyulmasını gerektirir. Ancak,
kazanılmış bir haktan sözedilebilmesi için bu hakkın yeni yasadan önce yürürlükte olan kural-
lara göre bütün sonuçlarıyla eylemli biçimde elde edilmiş olması gerekir.” hükmüne yer veril-
miştir.
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(2) Diğer taraftan anılan Mahkeme kişilere hak sağlayıcı nitelikte yeni olanaklar getiren
kanun hükümlerinin geriye yürümesine hukuki bir engel görmemekle birlikte, 24/2/2004 tarihli
ve 25383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/10/2003 tarihli ve E.2003/31, K.2003/87 sayılı
Kararında ise “Yasalar kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği kimi ayrıksı durumlar dı-
şında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çı-
karılırlar. Geçmiş, yeni çıkarılan bir yasanın etki alanı dışında kalır. Sonradan yürürlüğe giren
yasaların geçmiş ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun genel
ilkelerindendir…. İlgililer bakımından mali bir külfet öngören söz konusu kuralların geçmişe
etkili olacak şekilde yürürlüğe konulması hukuk güvenliğini zedelediğinden, Anayasanın
2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırı” olacağı belirtilmiştir.

(3) Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar
No: 2015/108 sayılı Kararı ve 18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim
Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesi gereğince 1/1/2016-1/4/2016 tarihleri arasında yü-
rürlükte bulunan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli
cetvelin dipnotundaki hükme göre gündeliklerin %50 artırımlı tutarı esas alınarak ödenmiş bu-
lunan konaklama giderlerinin kişilerden geri alınmaması ve geri alma işlemlerinin başlatılmış
olması halinde de işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir. 

(4) 1/4/2016 tarihinden sonraki işlemlerin ise yukarıda belirtildiği üzere 2016 Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin dipnotundaki yer alan hükme göre yapılması
gerekmektedir.

Konut kiralamaları
MADDE 5 – (1) Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar

No: 2015/108 sayılı Kararı ile 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan
konaklama giderinin ödenmesine ilişkin 10 günlük süre sınırlamasının kaldırıldığı hususu dik-
kate alındığında, yurt içinde memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle gönderilenlerin,
geçici görevle gönderildikleri yerlerde yatacak yer sağlamak üzere özel şahıslardan kiraladıkları
evler ile pansiyonlara (ticari işletmelere dahil olanlar hariç) ödedikleri ücretler, kira sözleşmesi
ile birlikte 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara göre düzen-
lenecek “harcama pusulası” ve ödemeye ilişkin “banka makbuzu” ile belgelendirmeleri halinde,
aşağıda belirtilen koşullara da uymak şartıyla, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 2016 Yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I. maddesinin dipnotunda belirtilen
esas ve miktar dikkate alınarak ödenecektir.

(2) Harcama pusulaları ve banka makbuzları (dekont) aylık dönemler itibarıyla düzen-
lenecektir.

(3) Ortak kiralamalarda harcama pusulaları ve banka makbuzları geçici görevle gön-
derilenler için ayrı ayrı kendi ödedikleri tutarlar üzerinden düzenlenecektir.

(4) Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle gönderilenlerin sayısının birden fazla
olması halinde tümünün ismi ve unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi ko-
nuttan yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi geçici
olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

(5) Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama
süresi gün olarak da belirtilecektir. İlgili kişinin görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dik-
kate alınarak ödeme yapılacaktır.

(6) Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede bir-
den fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik
edilmiş fotokopileri eklenecektir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/11 

Karar No : 2016/41 

Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan Mahkememizin Esas ve Karar numarası yazılı 

22/01/2016 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK.’nun 181/1-4 maddesi ve 5235 Sayılı Yasanın 12 

maddesi gereğince sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiği, anlaşılmakla 

mahkememizin Görevsizliğine karar verilen, Georgios ve Baia oğlu, 07/03/1962 Yunanistan 

doğumlu VISSARION ARSENOPOULOS'un yargılama aşamasında ve yargılamadan sonra tüm 

aramalara rağmen bulunamamış ve adresi tespit edilememiş olup, sanığın yokluğunda verilen 

mahkememizin 22/01/2016 tarih ve 2016/11 Esas, 2016/41 Karar sayılı ilamı tebliğ 

edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş 

olup, ilan olunur. 2561 

—— • —— 

Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/455 

Karar No : 2015/992 

Davacı : K.H. 

Sanık : TANER GÖKTAŞ - Şevki ve Mühübe oğlu, 01/10/1974 
Kayseri doğumlu, Kayseri, Kocasinan, Yenimahalle 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Ulu Mah. Doğanbey Sokak 

Doğanbey Apt. No: 3/11 Osmangazi/BURSA adresinde 

oturur. TC Kimlik No: 51796276766 

Suç : Tehdit, Hakaret 

Suç Tarihi : 26/09/2013 

Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 

Karar Tarihi : 27/11/2015 

Uygulanan Kanun Maddesi : 5237 Sayılı TCK.’nun 106/1-2, 43/1, 62/1, 52/2-4 MD 

Verilen Ceza : 600.00 TL. Adli para cezası 

  Hakaret suçundan beraat 

Yukarıda adı ve kimliği yazılı sanık Taner Göktaş'ın katılan Hikmet Türküz'e yönelik 

eyleminden gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması 

nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

edilmiş sayılacağına, yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar 

verilmiş olup, İlan olunur. 2562 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KARTON BARDAK ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 500.000 Adet Karton Bardak 

(Baskılı), teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 21.04.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 3449/1-1 

————— 

ANKET ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Satışlarımızın arttırılması, piyasadaki eksiklik ve noksanlıkların tespit edilerek 

pazarlama ağımızın güçlendirilmesi açısından Ankara’nın değişik bölgelerini kapsayan bir anket 

çalışması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 21.04.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 3450/1-1 

————— 

SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız satış mağazamızda (Kocatepe) kullanılmak üzere 1 (Bir) adet soğuk hava 

deposu, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 21.04.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 3451/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9,00 TL ile en çok 127.530,59 TL. arasında değişen; 

20/04/2016 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,90 TL, en çok 

12.753,06 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, tablet, müzik 

çalar, fotoğraf makinası, kulaklık, cep telefonu, makaron, cüzdan, çanta, kamera, kürk, kaban, 

odun kömürü, kumaş, batarya, gübre vs. cinsi 64 (altmışdört) grup eşya; açık artırma suretiyle, 

Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/04/2016 tarihinde 

saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 

80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 3391/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.280,04 TL ile en çok 250.000,00 TL arasında değişen; 

18.04.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 128,00 TL, en çok 

25.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif lastik, dikiş makinası, laptop, 

beton çakma aleti, muhtelif oto parçası, dokunmamış mensucat, led tambur aydınlatma, toz 

çimento, cep telefonu bataryası, gözlük çerçevesi, tır çekici motoru, gemi bağlama ve 

ambalajlama ekipmanı, lashing (bağlama mlzm.), lishing (ambalaj mlzm.), işlenmemiş kehribar 

taşı, cep telefonu, dişçilik malzemesi, kol saati, güneş gözlüğü vb. cinsi 46 grup eşya; açık artırma 

suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki 

ihale salonunda 19.04.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

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

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

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 3444/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 13 Nisan 2016 – Sayı : 29683 

 

1'ER ADET OPTİK SET, LAZER, SPEKTROMETRE VE DİJİTAL OSİLOSKOP  

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Optik Set, Lazer, Spektrometre ve Dijital Osiloskop alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/121924 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1'er Adet Optik Set, Lazer, Spektrometre ve Dijital 

Osiloskop Alımı 

 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 Optik Set 1 adet 

2 Lazer 1 Adet 

3 Spektrometre 1 Adet 

4 Dijital Osiloskop 1 Adet 

 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 

(Yetmişbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 21.04.2016 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler 21.04.2016 Perşembe günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3436/1-1 
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SOĞUTMALI SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Soğutmalı Santrifüj Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/120955 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Soğutmalı Santrifüj Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 



13 Nisan 2016 – Sayı : 29683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 

istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 

kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 

hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
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Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3452/1/1-1 

————— 

4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

4 kalem Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/120969 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33- 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Malzeme alımı  

1 Pediatrik Fleksible Nazofarıngo Laringo ve Teleskop Seti 1 Set 

2 Endoret PRGF Cihazı (Santrifüj) 1 Adet 

3 KBB Görüntüleme Sistemi 1 Adet 

4 Panaromik Diş Röntgen Cihazı 1 Adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 20.04.2016 Çarşamba günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. (1. 3. ve 4. Kalemler için) 09.01.2007 tarih ve 26398 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dışında kullanılan tıbbi 

tanı cihazları yönetmelikleri kapsamına dahil olan ürünler için “Sağlık Bakanlığı tarafından 

Onaylıdır” ibaresi bulunması zorunludur. Kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı 

firmanın beyanı esastır. 

• İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve barkod 

numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi ihale 

dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren 

isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) da ilgili 

ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. 

İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi 

firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili 

WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile ihale 

dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
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4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 

istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 

kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 

hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 20.04.2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3452/2/1-1 

————— 

YORULMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Yorulma Test Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’nci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/120939 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
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2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yorulma Test Cihazı alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 75 takvim 

günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 

istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 

kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından 

hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3452/3/1-1 
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AYLIKLI 80 TON TELESKOBİK, 20 TONLUK HİYAP İLE MÜNFERİT GÜNLÜKLÜ 12, 20, 

30, 40, 50, 60, 80, 100 VE 120 TON ANMA KAPASİTELİ VİNÇ (TELESKOBİK BOMLU- 

HİYAP) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE 

YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2016 / 107051  

1 - İdarenin : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. Edirne 

Bayırı Mevkii Küme Evleri No:7 

a) Adresi : LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 427 48 00 / 0 288 417 22 03 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : TP. Bölge Müdürlüğümüz sahalarında çalıştırılmak 

üzere, aylıklı 80 ton teleskobik, 20 tonluk HİYAP ile 

münferit günlüklü 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 ve 

120 ton anma kapasiteli vinç (Teleskobik bomlu- 

HYAP) kiralama işidir. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 24 Ay 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TP. Trakya Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.05.2016 Perşembe günü, saat 14.00 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 05.05.2016 Perşembe günü, saat 14.00  

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.1. Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 

7.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 13 Nisan 2016 – Sayı : 29683 

 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekmektedir.  

7.3. Teklif cetvelinin 3. Kısmına (münferit günlüklü vinç kiralama) teklif verecek 

isteklilerin 2003 model ve yukarı en az 1 adet 80 ton, 1 adet 60 ton, 1 adet 40 ton ve ya 50 ton 

kapasiteli teleskopik vincin ve 1 adet 20 ton kapasiteli hiyap vincin mülkiyetini ve ya sözleşme 

dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren 

belgeyi idareye vermek zorundadır.  

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

10 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

11 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. ve 5. maddelerde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

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

13 - İhale dokümanı TP. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde görülebilir 

ve 500,00-(Beşyüz)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedelinin Vakıflar Bankası 

Lüleburgaz Şubesindeki TR63 0001 5001 5800 7287 2706 66 nolu hesaba yatırılması 

gerekmektedir.  

14 - Teklifler, 05.05.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar TP. Trakya Bölge 

Müdürlüğü, Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu 

değildir) 

15 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

18 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 3312/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ  

(33.000 adet) 

1 Kalem 

 
b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: TTK MAKİNA VE İKMAL 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBARIDIR Yabancı istekliler için: 

Sözleşmede belirtilen teslim limanı.  

c) Teslim tarihi  : Yerli ve Yabancı yükleniciler için: 180 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 11.05.2016 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 817-TTK/1490 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri; değerlendirilmek 

üzere, firmalar teklifleriyle birlikte her bir kalem için teknik şartnamede belirtilen teknik 

özelliklere uygun 4’er adet numune ve ayrıca imalatçı firmanın muhtelif konveyör zinciri 

ürettiğine dair referans listesi vereceklerdir.  
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

l) Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzde 

onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak 

suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. 

İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 

belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde 

sunmaları gerekir. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 11.05.2016 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

131.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 3446/1-1 
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KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/116021 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşının Yüklenici 

tarafından evsafına uygun olarak fabrikaya nakli ve 

fabrika stok sahasında idare yetkililerinin göstereceği 

yere tarif edilen şekilde istif edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi. 

c) İşin süresi : İdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek 

tarihler arasında 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.04.2016 Çarşamba günü Saat 14:00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz)Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3406/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/120062 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00     Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45.250 Adet Pancar Bıçağı, 1.050 Adet Pancar Bıçağı 

Bileme Frezesi. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

Ankara  

c) Teslim tarihi : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2016 

tarihine kadar, bakiye %50’si ise en geç 30.09.2016 

tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2016 Perşembe günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV.dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 28.04.2016 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3382/1-1 
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PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/120102 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 458 55 00   Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 225 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi) 

b) Teslim Yeri : İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : 225 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az %25’i, 

2016/Ağustos ayı sonuna kadar, bakiye %75’i ise en geç 

15 Ekim 2016 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2016 Cuma günü, saat 14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

(KDV dahil) TL/Tk. 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.04.2016 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3383/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

GP ve Çamur Koyulaştırma Filtreleri İçin Polipropilen Monoflament Filtre Torbaları, Pres 

Filtreler İçin Polipropilen Monoflament Filtre Bezi ve Multiflament Destek Bezleri Alımı İşi Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/120795 

1 - İdarenin 

a) Adı, Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1 
I. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre 

Torbası (Monoflament) 
Adet 2200 

2 
II. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre 

Torbası (Monoflament) 
Adet 400 

3 
I. Kademe GP Filtre Torbası 

(Monoflament) 
Adet 1200 

4 Membran Plaka Bezi (7D 52/66 Q 10) Adet 1900 

5 Basınç Plaka Bezi (7D 52 Q 10) Adet 2100 

6 
Membran ve Basınç Plaka Destek Bezi 

(7 UQ 15) 
Adet 2500 

7 
Baş Plaka Bezi (Destek Bezi ile 

Birlikte) (7 K Q 15 Q 10) 
Adet 75 

8 
Son Plaka Bezi (Destek Bezi ile 

Birlikte) (7 E Q 15 Q 10) 
Adet 85 

9 
Membran ve Basınç Plaka Bezi (3 U 

001065.1) 
Adet 1000 

10 
Membran ve Basınç Plaka Destek Bezi 

(3 U 001066.0) 
Adet 1000 

11 Membran Plaka Bezi (AMB 1200) Adet 100 

12 
Chamber (Ara) Plaka Bezi (ACB 

1200) 
Adet 70 

13 Plaka Destek Bezi Adet 100 

14 Baş Plaka Bezi (ABB 1200) Adet 6 

15 Son Plaka Bezi (ASB 1200) Adet 6 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) 

Etimesgut/ANKARA  

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin tamamı, 15.08.2016 tarihine kadar teslim 

edilmiş olacaktır. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04.05.2016 Çarşamba günü, saat:14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 04.05.2016 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3437/1-1 

————— 

TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2016/120721 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : -  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 175 Ton Teknik Soda Alımı 

b) Teslim yeri : Yüklenici Deposu. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2016/Ağustos 

sonuna kadar. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 06.05.2016 Cuma günü, saat 14:00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanları, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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6 - Teklifler 06.05.2016 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.  3438/1-1 

————— 

82 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İKN : 2016/120634 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : -  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 82 Ton Hidroklorik Asit  

b) Teslim yeri : Yüklenici deposunda teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi  : Hidroklorik Asitin %50’si Ağustos 2016 ayı içerisinde, 

bakiyesi en geç Eylül 2016 ayı sonuna kadar teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 02.05.2016 Pazartesi günü, saat 11.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 - Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanları, KDV dahil TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

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

6 - Teklifler 02.05.2016 Pazartesi günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3439/1-1 

————— 

GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE 

TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt Numarası : 2016/120687 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : GP Filtre Torbası : 32.000 Adet 

  BMA Filtre Torbası : 22.000 Adet 

  Döner Filtre Bezi-En 150 cm : 600 Metre  

  Şlam Pres Filtre Bezi-En 93 cm. : 9.000 Metre 

  Mekanik Filtre Bezi-En 81 cm. : 5.800 Metre 

  Mekanik Filtre Bezi-En 91 cm. : 400 Metre 

b) Teslim Yeri : - GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası, 

Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim 

edilecek. 

  - Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri 

ise ilgili şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : - GP ve BMA Filtre Torbalarının %50’si en geç 

29.07.2016, bakiye %50’si ise en geç 31.08.2016 tarihine 

kadar iki eşit partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez 

Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecektir. 

  - Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri 

ise en geç 29.07.2016 tarihine kadar ilgili şeker 

fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarih ve saati : 04.05.2016 Çarşamba günü,  saat 11:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

dokümanlar  (KDV Dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 
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6 - Teklifler, 04.05.2016 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3440/1-1 

————— 

POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2016/120725 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.450 kg. Polipropilen Dikiş İpliği 

b) Teslim Yeri : Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 31 Ağustos 2016 tarihine 

kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 - Yenişehir/ANKARA 

b) Tarih ve saati : 05.05.2016 Perşembe günü, saat 14:00 

4 - İhale  şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 50,00 (Elli Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 05.05.2016 Perşembe günü, saat 14:00'e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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9 - Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Cezave yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3441/1-1 

————— 

SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İKN : 2016/120174 

1 - İdarenin 

a) Adı 

b) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.400 ton Sülfürik Asit 

b) Teslim yeri : İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.  

c) Teslim tarihi : 1.400 ton Sülfürik Asitin teslimatına; 1 Eylül 2016 

tarihinde başlanacak olup, teslimat takvimi ilgili şeker 

fabrikalarının verecekleri termin programına göre 

olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 02.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 

şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 02.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3442/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE ARASI YOLUN ELEME SONRASI 

GERİLİM ALINARAK KAYNAK YAPILMASI VE 32 YBO MINTIKASINDA İPTAL 

EDİLEN İZOLE RAYLARIN YERİNE KUPON ATILARAK ALÜMİNOTERMİT  

KAYNAK YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/111901 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 

35220 ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) İhale Dokümanlarının  

    Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

    Adı Ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Söke Arası 

Yolun Eleme Sonrası Gerilim Alınarak Kaynak 

Yapılması ve 32 YBO Mıntıkasında İptal Edilen 

İzole Rayların Yerine Kupon Atılarak 

Alüminotermit Kaynak Yapılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27.04.2016 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3350/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ve Erzurum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği 

ekiplerince yapılan bir çalışma sonucunda BESIK KHUKHUNAISHVILI tarafından 01/07/2014 

tarihinde Sarp Sınır Kapısından yurda girişi yapılan ve 27/12/2014 tarihine kadar yurtta kalma 

süresi verilen 1999 model GBB240 plakalı BMW marka aracın süresi içerisinde yurtdışına 

çıkarılmadığı tespit edilmiş olup, araç Müdürlüğümüzce yeddi emin otoparkına teslim edilmiştir. 

Söz konusu şahsın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri Nolu Gümrük 

Genel Tebliğinin 19/1. Maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. 

Maddesi tatbik edilerek 05/04/2016 tarih ve 16CK04170015 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş 

olup, adı geçenin yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tespit edilemeyeceğinden tebligat yapılamamıştır. 
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Bu nedenle, 05/04/2016 tarih ve 16CK04170015 sayılı ceza kararı muhteviyatı 2046,50 TL 

para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan 1999 model GBB240 plakalı BMW 

marka aracın Gümrük Yönetmeliğinin 417. Maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim 

alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3386/1-1 

—— • —— 

Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden: 

İLANEN TEBLİGAT 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Muhabere Bürosundan alınan 15.03.2011 

tarihli, 2011/358 sayılı yazıda özetle;2006/80970 soruşturma sayılı dava dosyalarının 16.01.2007 

tarih ve 2007/41 görevsizlik no ile enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurumuna görevsizlik 

kararı ile gönderildiği belirtilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Hukuk Dairesi 

Başkanlığından alınan 59467 sayılı, 04.12.2015 tarihli cevabi yazılarında özetle; "...5607 sayılı 

Kanun gereği idaremizce talepte veya tasarrufta bulunulmasının uygun olacağı ..." belirtilmiştir. 

14910420 sayılı, 29.03.2016 tarihli yazımız ile GURUP HASSEN TEKSTİL ÜRÜN.SAN.VE 

DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ’ne tebligat yapılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından firmanın ilgili 

adresten taşınmış olması nedeni ile iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye 

Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi gereğince söz 

konusu 34 YKC 09 aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy 

Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 

180.maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 YKC 09 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi 

tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 3390/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 19.02.2016 tarih ve E.2015/2183-K.2016/449 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER (Oda Sicil No: 

47089) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.04.2016 tarihli ve 8163 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3430/1/1-1 

————— 

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki 

inşaatın denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim 

Hiz. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 

18.11.2015 tarihli ve E.2014/1741-K.2015/1447 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Standart Yapı 

Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.04.2016 tarihli ve 

8164 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3430/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 3454/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 3454/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/61914 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP 

FAKÜLTESİ HASTANESİ 
İl/İlçe SELÇUKLU/KONYA 

Adresi 
ALAADDİN KEYKUBAD 

KAMPÜSÜ 
Tel-Faks 0 332 224 4241 - 0 332 224 4802 

Posta Kodu 42250 E-Mail selcuklutipsatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı Şifa Medikal Özkan ELMAS Özkan ELMAS 

Adresi 
Necip Fazıl Mah. Yeni Meram Cad.  

No: 162/A Meram KONYA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
13337492462  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
42/149938  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3443/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3459/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki 

hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: 

…e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 

anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde 

geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli 

belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek 

sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde”  hükmü uyarınca 

26/12/2013 tarih ve MYĞ/4794-3/33621 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Künde Makina İnşaat 

Taahhüt Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgesinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans 

sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün 

içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, 

süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona 

erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

 3407/1-1 

—— • —— 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör 1 - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör (*) 1 - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doçent (*) 1 - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent (*) 2 - 

Jeodezi Anabilim Dalı Profesör 1 - 

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (*) 1 - 

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Bölge Planlama Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 - 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

İktisat Politikası Anabilim Dalı Doçent (*) 1 - 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent (*) 1 - 
 

NOT:(*) : 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beş) gündür. 3408/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/8635 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya

Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar
Konferansı On İkinci Oturumuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/8650 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti Adına ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında
Patlayıcı Maddelerin Zararsız Hale Getirilmesi İkili Tatbikatının Planlama ve İcrasına
İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/8698 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(SGM: 2016/8)

–– Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
–– Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/1

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/2

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/3

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/4

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/5

Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


