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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/569

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/662

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/396

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/379

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/459

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/460

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/474

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/501

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/522

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/618

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/642

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/663

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/690

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/704

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/705

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/414

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/623

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/661

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/527

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/528

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/582

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/583

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/584

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/587

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/628

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/631

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/632

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/633

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/634

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/422

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/423

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/530

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/603

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/605

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/606

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/607

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/609

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/611

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/613

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/614

19/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/703

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/568

19/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN

SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahre-

miyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim

için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile

sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde

uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Sağlık hizmeti sunucuları,

b) Kişisel sağlık verileri işlenen gerçek kişiler,

c) Sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem sistemleri yazılım ve donanımı ile dosya-

lama sistemi gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler,

ç) Bunlar dışında kalan ve bir mevzuat çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen ka-

mu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişiler,

ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci

maddesinin birinci fıkrasının  (j) bendi ile 47 nci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve  3359 sayılı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anonim hale getirme: Kişisel sağlık verilerinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle

getirilmesini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bilgi güvenliği yetkilisi: İlgili kurumun üst düzey yöneticisi tarafından bilgi güvenliği

politikalarının uygulanması için yetki verilen kişiyi,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,

d) İlgili kişi: Kişisel sağlık verisi işlenen gerçek kişiyi, 

e) Kanun: 6698 sayılı Kanunu,
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f) Kişisel sağlık kaydı sistemi: İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin veya yetki
verdikleri üçüncü kişilerin erişimini sağlayan, e-devlet uygulamalarına uygun olarak kurulan
sistemi,

g) Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
sağlık bilgisini,

ğ) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi: Kişisel sağlık verilerinin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflan-
dırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi sağlık verileri üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,

h) Komisyon: Bakanlık bünyesinde kurulan Kişisel Sağlık Verileri Komisyonunu,
ı) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
i) Merkezi sağlık veri sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin

toplandığı veri sistemini,
j) Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,
k) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu

hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,
l) Siber Olaylara Müdahale Ekibi: Kuruma doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya

yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara
karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve
kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmakla yü-
kümlü olan birimi,

m) USVS: Bakanlıkça yayımlanan Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünü,
n) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
o) Veri sorumlusu: Kişisel sağlık verilerinin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirle-

yen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiyi,

ö) Yönerge: Bakanlıkça yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesinde Genel İlke ve Esaslar

Genel ilke ve esaslar

MADDE 5 – (1) Kişisel sağlık verileri, ancak bu Yönetmelikte ve Kanun’da öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
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(3) Sağlık hizmet sunucularında görevli kişiler ilgili kişinin sağlık verilerine ancak ve-
rilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla işleyebilir ve erişebilir.

(4) Kişisel sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen
herkes, bu verilerle ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü altındadır.

(5) Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hiz-
met sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sis-
temleri ile Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri dışında hiçbir
yere kopyalayamaz veya kaydedemez.

(6) Sağlık hizmet sunucuları, Bakanlığın ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belir-
lemiş olduğu standartlara uygun elektronik kayıt sistemlerinin kurulmasından ve işletilmesin-
den, güvenlik ve mahremiyetinin sağlanmasından, ayrıca elektronik sağlık kayıtlarının merkezi
sağlık veri sistemine aktarılmasından sorumludur.

(7) Kişisel sağlık verileri anonim hale getirilmek kaydıyla; sağlık politikalarının belir-
lenmesi, sağlık maliyetlerinin hesaplanabilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, bilimsel
faaliyetler ve istatistiksel çalışmalarda kullanılmak üzere yayımlanabilir ve aktarılabilir.

(8) Sağlık hizmet sunucularınca kişisel sağlık verileri, merkezi sağlık veri sistemine
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde aktarılır.

(9) İlgili kişinin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rı-
zanın muhafaza edilmesi hâlinde ilgili kişiye ait sağlık verileri, rıza doğrultusunda işlenebilir
ve aktarılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması, İşlenmesi, Aktarılması ve Silinmesi

Kişisel sağlık verilerinin korunması
MADDE 6 – (1) Veri işleyen, bu görevinin gereği olarak öğrendiği verilerin mahremi-

yetini korumakla, veri işleme sürecine ilişkin olarak belirlenen kurallara ve standartlara uy-
makla yükümlüdür.

(2) Sağlık hizmet sunucuları, kişisel sağlık verilerinin mahremiyetini sağlamak ama-
cıyla Bakanlıkça belirlenen tüm önlemleri alır.

(3) Kişisel sağlık verilerinin ihlâlinden şüphe duyulması halinde Bakanlığa bildirim
yapılır ve bu bildirimlerde, Genel Müdürlükçe hazırlanan ihlâl bildirim formu kullanılır. Bil-
dirim, elektronik ortamda da yapılabilir.

(4) Bildirimi alan görevli; ihlâl edilen veri kategorileri, verileri ihlâl edilen kişi sayısı,
ihlâlin muhtemel sonuçları ve alınması gereken önlemler hakkında en yakın yöneticiden baş-
lamak üzere sıralı yöneticileri gecikmeksizin bilgilendirir. İhlâlin gerçekleştiği sistemin veri
sorumlusu ve bilgi işlem görevlileri ile iletişime geçilir.

(5) İhlâl bildirimi ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe idari inceleme yapılır ve idari in-
celemenin sonucu Kişisel Sağlık Verileri Komisyonuna bir raporla bildirilir.

(6) Yürütülen idari soruşturma neticesinde kişisel sağlık verileri ihlâl edilen ilgili kişi-
lere, Komisyon tarafından uygun görülen bir yöntemle bilgi verilir.

(7) Kişisel sağlık verilerinin bulunduğu bilgi sistemleri, kullanıcı tanımlanması ve yet-
kilendirme dâhilinde kullanılır. Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirmeye ilişkin her türlü işlem
kayıt altına alınır ve bu kayıtlar muhafaza edilir. Yetkilendirme, kayıt altına alma ve verilerin
muhafazasına ilişkin hususlar, Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(8) Kişisel sağlık verilerinin bulunduğu bilgi sistemlerine erişen kullanıcıların erişim

kaydı, sağlık hizmet sunucularının sistemlerinde Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun ola-

rak tutulur.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi

MADDE 7 – (1) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili

kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(2) Kişisel sağlık verilerinin, ilk fıkrada sayılan amaçlar dışında anonim hale getiril-

meden işlenmesi için ilgili kişiye ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şe-

kilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rızanın muhafaza edilmesi gerekir.

(3) İlgili kişi, aksi yönde bir hukukî düzenleme veya yargı kararı bulunmaması halinde

verilerinin işlenmesi ve aktarılması için vermiş olduğu rızayı istediği zaman geri alabilir. Rı-

zanın geri alınması, o tarihe kadar yapılmış bulunan işlemler bakımından etkili olmaz.

(4) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli ön-

lemler de alınır.

Kişisel sağlık verilerinin aktarılması

MADDE 8 – (1) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının

planlanması ve yönetimi amacıyla, Kurul tarafından belirlenen önlemlerin de alınması ve üçün-

cü fıkrada öngörülen şartların sağlanması suretiyle, kanunlarında açıkça öngörülmüş olması

hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

(2) Kişisel sağlık verileri; birinci fıkrada öngörülen haller dışında ancak anonim hale

getirilmek suretiyle aktarılabilir.

(3) Kanun ile belirlenmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere veri ta-

lebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık veya bağlı kurum ve kuruluşları ara-

sında yapılacak veri aktarımı; aktarımın usulünü ve diğer gerekli hususları belirleyen bir pro-

tokol aracılığı ile yapılır.

(4) Kişisel sağlık verilerinin uluslararası aktarımına ilişkin her türlü talep ile bu mad-

dede sayılanlar dışındaki veri aktarımı talepleri, Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde,

genetik verilerin hassasiyeti hususu da dikkate alınarak Komisyon tarafından değerlendirilir.

Kişisel sağlık verilerinin silinmesi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması

halinde kişisel sağlık verileri, ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından anonim

hale getirilir veya silinir.

(2) Silinmesi talep edilen veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da

verilerin ihtiyaç halinde adli mercilere verilebilmesini mümkün kılmak için, Bakanlıkça kurulan

merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. Arşivlenen verilere bu amaçlar dı-

şında erişim engellenir.

(3) Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, aktarımın yapıldığı tarihten 10 yıl

sonra yerel veri tabanından silinebilir.
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(4) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin

diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Veri Sahibi ve Veri Sorumlusu

Veri sahibi
MADDE 10 – (1) Veri sahibi, 4 üncü maddede tanımlanan ilgili kişidir.
(2) Veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel sağlık verisi işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel sağlık verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
ç) Kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kul-

lanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,
e) Kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzel-

tilmesini isteme,
f) 9 uncu maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
ğ) İşlenen kişisel sağlık verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel sağlık verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
(3) Veri sahibinin, ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) veya (d) bentlerinde sayılan hakların-

dan biri veya birkaçını kullanması hâlinde ilgili bilgi kendisine, açık ve anlaşılabilir bir şekilde,
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusu
MADDE 11 – (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetki-

lendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 10 uncu maddede sayılan diğer hakları,
konularında bilgi vermekle yükümlüdür.
(2) Veri sorumlusu;
a) Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel sağlık verilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel sağlık verilerinin muhafazasını sağlamak,
ç) Sorumlu olduğu sistemlerde yaşanabilecek muhtemel veri kayıplarının önüne geçmek,
amaçlarıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak Bakanlıkça belir-

lenen her türlü tedbiri almak zorundadır.
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(3) Veri sorumlusu, kişisel sağlık verilerinin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel

kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu

kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

(4) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun ve bu Yönetmelik hüküm-

lerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorun-

dadır.

(5) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel sağlık verilerini, Kanun

ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında

kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(6) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi

hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede Komisyona bildirir. Komisyon, gerekmesi

hâlinde bu durumu Bakanlığın internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilân

edebilir.

(7) Veri sorumlusu, gerekmesi hâlinde bulunduğu ilde görev yapan bilgi güvenliği yet-

kilisi ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi yetkilisi ile işbirliği yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu ve Genel Müdürlük

Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu

MADDE 12 – (1) Kişisel sağlık verilerine ilişkin hususlarda, Kanunun ve Kişisel Ve-

rileri Koruma Kurulunun belirlediği ilkelere uygun olarak Bakanlık politikasının belirlenmesine

yardımcı olmak, görüş belirtmek, anlaşmazlıkları çözümlemek, veri aktarımına ilişkin başvu-

ruları değerlendirmek, şikayetleri incelemek ve gerekli denetimleri yapmak üzere, Müsteşara

bağlı olarak görev yapacak Kişisel Sağlık Verileri Komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon, Müsteşarın veya görevlendirdiği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,

Hukuk Müşavirliği, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Mü-

dürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tür-

kiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bu işle ilgili yetkilendir-

dikleri birer üyeden  oluşur. 

(3) Komisyon gerekli hallerde toplantıya çağrılır. Komisyon tarafından alınacak karar-

lar, gereği yapılmak üzere ilgililere gönderilir.

(4) Komisyon, kişisel sağlık verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve mahremiye-

tinin korunması için kapsamda bulunan yerlerde denetim yapabilir. Bu denetime ilişkin usul

ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Genel Müdürlüğün görevi

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

a) Kişisel sağlık verilerinin tutulacağı merkezî veri sistemini kurar,

b) Sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile sağlık meslek mensup-

ları tarafından tutulan kayıtların, hizmet sunucuları tarafından merkezi sağlık veri sistemine

gönderilmesini sağlar,

c) Tüm sistemlerin entegrasyonu için gerekli teknik düzenlemeleri yapar,
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ç) Ülke çapında sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü verinin depolan-
masını ve aktarımını mümkün kılan bilgi sistemleri ile ilgili standartları belirler,

d) İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin
erişimini sağlayan bir kişisel sağlık kaydı sistemi kurar,

e) Sistemlere içeriden veya dışarıdan yetkisiz erişimleri engellemek üzere üst düzey
güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar,

f) Sistemlerin yönetimi ve organizasyonuna ilişkin belgeleri internet sayfasında yayım-
lar ve gerektiğinde bu konuda eğitim ve yönlendirme çalışmaları yapar,

g) Bu Yönetmelikle ilgili tüm hususlarda bilgilendirici içeriğin yer aldığı bir internet
sayfası hazırlar,

ğ) Sistemlerin kullanımında oluşabilecek teknik sorunların çözümü için çağrı merkezi
kurar veya kurdurur ve internet ortamından destek verir.

ALTINCI BÖLÜM

Merkezi Sağlık Veri Sistemi ve Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi

Merkezi sağlık veri sistemi

MADDE 14 – (1) Sağlık hizmet sunucuları, sağlık hizmeti almak üzere kendilerine
müracaat eden kişilere ait verileri, Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuat ile belirlenmiş süreler
içerisinde, kullandıkları yazılıma Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun bir şekilde kaydet-
mek ve bu verileri Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sis-
temine göndermek zorundadırlar. Kişisel sağlık verilerinin merkezi sağlık veri sistemine akta-
rılması, veri sorumlusunun görev ve yetkisindedir.

(2) Merkezi sağlık veri sisteminin doğru bir şekilde çalışması, yeni servis entegrasyonu
ve sağlık hizmet sunucuları tarafından kaydedilen verilerin bu sisteme doğru, eksiksiz ve ge-
cikmeksizin aktarılması için sağlık hizmet sunucularının kullandığı yazılımlar, Bakanlıkça be-
lirlenen standartlar ile uyumlu olmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki kişi ve kurumlar;
a) Bakanlıkça verilen yetki belgesine sahip,
b) Bakanlıkça yayımlanan yazılım sürüm notlarına, yeni standartlara ve geliştirmelere

uyumlu,
c) Bakanlık tarafından kullanılan sistemlere uyumlu,
yazılım kullanırlar.
(4) Bu madde uyarınca kullanılacak yazılımların Bakanlıkça belirlenen şartlara ve ya-

yımlanan standartlara uygunluğu, Bakanlıkça denetlenir.
(5) Üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya eksik ya da ha-

talı yerine getirilmesi hâlinde ilgili veri sorumlusu yazılı olarak uyarılır. Uyarıyı gerektiren
problemin yedi gün içerisinde giderilmemesi hâlinde uyarı tekrarlanır. İkinci uyarıdan itibaren
yedi günün sonunda uyarıyı gerektiren problemin giderilmemiş olması hâlinde, Kanun’un
14 üncü maddesi uyarınca veri sorumlusu hakkında Kurul’a şikayette bulunulur. Veri sorum-
lusunun kamu çalışanı olması hâlinde disiplin hükümleri uygulanır.

Kişisel sağlık kaydı sistemi

MADDE 15 – (1) İsteyen her vatandaş; kendisine sunulan sağlık hizmetlerini takip et-
mek, kendisine ait sağlık kayıtlarını yönetmek, sağlık tesislerinde kendisine uygulanan işlemleri
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ve sonuçlarını incelemek, kişisel sağlık verilerine her yerden erişmek ve bu verileri yetki verdiği
üçüncü kişilerle paylaşmak için Bakanlık tarafından hazırlanan kişisel sağlık kaydı sistemi üze-
rinde kullanıcı hesabı oluşturabilir.

(2) Kullanıcı hesabı e-devlet üzerinden oluşturulabileceği gibi, ilgili kişinin başvurusu
üzerine aile hekimi tarafından da oluşturulabilir.

(3) İlgili kişi tarafından yetki verilmesi halinde kişisel sağlık verilerine ilgili kişinin be-
lirleyeceği kişiler tarafından da erişilebilir.

(4) Anne veya babanın, onbeş yaş altındaki çocuklarının kişisel sağlık verilerine eri-
şimleri için diğer ebeveynin onayı gerekir. Evliliğin sona ermiş olması hâlinde velayet hakkını
kullanma yetkisine sahip bulunan ana veya baba, çocuğun kişisel sağlık verilerine erişimi için
diğer tarafın onayına ihtiyaç duymaz. 

(5) İlgili kişi, kişisel sağlık kaydı sistemi üzerinden kendisine ilişkin sağlık verilerini
yönetebilir, bu verileri silebilir, eksik bilgilerinin sisteme eklenmesini, yanlış bilgilerin düzel-
tilmesini veya silinmesini talep edebilir, kullanıcı hesabını dondurabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüğü

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) Sağlık personeli istihdam eden sağlık hizmet sunucuları, istihdam
ettiği personele ait bilgileri ve personel hareketlerini onbeş gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdürler.

(2) Bildirim, Bakanlıkça belirlenecek yöntem aracılığı ile yapılır.
(3) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüğün belirlenen süre içerisinde yerine getiril-

memesi veya eksik ya da hatalı yerine getirilmesi hâlinde sorumlu kişi, kurum veya kuruluş,
yazılı olarak uyarılır. Uyarıyı gerektiren problemin onbeş gün içerisinde giderilmemesi hâlinde
uyarı tekrarlanır. İkinci uyarıdan itibaren onbeş günün sonunda uyarıyı gerektiren problemin
giderilmemiş olması hâlinde sorumlu kişi, kurum veya kuruluş hakkında genel hükümlere göre
işlem tesis edilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikle korunan kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatler
bakımından Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerine göre işlem yapılır.

(2) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri için bağlı oldukları
disiplin amirliğine bildirim yapılır ve varsa yetkileri iptal edilir. Özel hukuk kişileri hakkında
ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 18 – (1) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hâllerde, Kurul tarafından çıkarılacak ilgili yönetmelikler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu toplam koloni sayısı EK-1’de 1.3.3’te belirtilen koşullar altında belirlenir ve bu değerler
rehber değerdir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “bir yıl” iba-
resi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesindeki  “üç yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“sorumlu olup yalnızca damacana dolumu yapılan tesisler hariç tesiste görevi dışında
başka bir iş yapamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tü-
ketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda
suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon
işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması
sağlanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki
“üç yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“f) Müdürlük ve Kurum elemanlarınca yapılacak denetim sırasında gerekli bilgi ve bel-
gelerin verilmesinden ve denetime yardımcı olunmasından,”

“sorumlu olup yalnızca damacana dolumu yapılan tesisler hariç tesiste görevi dışında
başka bir iş yapamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İçme-kullanma suyu depolarında otomatik klorlama cihazı uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki suyun

debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile getirilen dezenfeksiyon
zorunluluğuna, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren sekiz ay içinde mahalli idarece
uyum sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin (a) bendinde yer alan tablo ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından, tüketici hizmetleri mer-

kezlerinin bünyesinde, tüketicilere yönelik yirmidört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde

çağrı merkezi kurulur. Çağrı merkezi hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esaslar Kurul

kararı ile belirlenir. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tüketicilere yönelik çağrı

hizmetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya aynı kaynaktan hizmet alımı yapabilirler. Bu kap-

samdaki hizmet alımı, süre sınırlamasına tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölümünün başlığı “Tüketicilerin Korunması

ve Desteklenmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölümünün başlığından sonra gelmek üzere

aşağıdaki 41/A maddesi eklenmiştir.

“Tüketicilerin korunması

MADDE 41/A – (1) Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi,

solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici

belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerle-

rine ait abonelikleri kayıt altına alır.

(2) Geçerli sağlık raporunu dağıtım şirketine ibraz eden söz konusu aboneliklerin elektrik

tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmez ve borcun ödenmesine

ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme görevli tedarik şirketlerince yapılır.

Taksitlendirme süresi azami dört aydır.

(3) İlgili dağıtım şirketi tüketicinin elektriğinin kesilmemesi için tüketicinin tedarikçisi

olan şirkete, raporun kendisine ibraz tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde bilgi vermekle

yükümlüdür.
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(4) Dağıtım şirketi tüketiciye sağlık raporunun süresinin sona ereceğine ilişkin bilgi-

lendirmeyi sağlık raporunun süresi sona ermeden yapar. Tüketici ibraz ettiği sağlık raporunun

süresinin sona erme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, geçerli raporunu dağıtım şirketine

bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu sürenin dolmasına rağmen raporunu ibraz etmeyen tü-

keticiler ilgili dağıtım şirketince tüketicinin tedarikçisine tüketiciye tanınan (30) otuz günlük

süreyi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilir ve tüketicinin elektriği mevzuatın düzen-

lediği hallerde kesilebilir.

(5) Planlı elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler elektrik da-

ğıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilirler.

(6) Plansız elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda bu abonelikler kesinti ile

ilgili durum hakkında elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim ara-

cıyla bilgilendirilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bö-

lüm başlığı eklenmiştir.

“DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/5/2014 28994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/3/2015 29299

2- 16/9/2015 29477

3- 25/2/2016 29635

4- 4/8/2016 29791
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2700 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

2700 adet masaüstü bilgisayar KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9149/1-1 
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8 KALEM SOĞUK ĠKLĠM GĠYECEĞĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11’inci Ana Ġkmal Merkezi Komutanlığı 

ihtiyacı 8 Kalem Soğuk Ġklim Giyeceği, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve alım bilgileri listesine uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9150/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Biga Belediye Başkanlığından: 

1 - a) Mülkiyeti Belediyemize ait, Ġlçemiz Ġstiklal Mahallesi Ġnönü Caddesi 128 ada 45 

no.lu parsel üzerinde bulunan, Belediyemiz eski hizmet binasında mevcut 112, 198, 227, 228 ve 

229 no.lu 2.300,89 m2’lik bağımsız bölüm gayrimenkullerin birlikte satıĢı yapılacaktır. 

2 - Gayrimenkullerin satıĢına dair Ġhale 2886 S.D.Ġ.K.nun 45. ve diğer ilgili maddeleri 

hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 03/11/2016 PerĢembe günü Saat:10.00’da 

baĢlamak üzere Belediyemizde müteĢekkil Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Gayrimenkullerin satıĢına ait Ġhale ġartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde 

Belediyemiz Gelir ġefliğinden 500,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir. Ġhaleye katılacak 

olanların ihale Ģartnamesini satın almaları zorunludur.  

4 - Ġlçemiz Ġstiklal Mahallesi Ġnönü Caddesi 128 ada 45 no.lu parsel üzerinde bulunan, 

Belediyemiz eski hizmet binasında mevcut 112, 198, 227, 228 ve 229 no.lu bağımsız bölüm 

gayrimenkullerin birlikte muhammen satıĢ bedeli 3.100.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı %3 

hesabı ile 93.000,00 TL.dır. 

5 - Ġhaleye katılacaklarda aranacak belgeler, 

a - Ġkametgah belgesi, 

b - Nüfus Cüzdan örneği, 

c - Özel kiĢiler adına vekaleten ihaleye giren kiĢilerden Noter tasdikli vekaletname, 

d - Tüzel kiĢilerden yetkili makamdan 2016 yılı içinde alınmıĢ Tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi), 

e - Teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 

tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 

f - MüĢterek isteklilerde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, ortaklık sözleĢmesi ve 

imza sirküleri, 

g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu, 

h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı. 

6 - SatıĢ ihalesine iĢtirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.Ġ.K nun 5. maddesinde belirtilen 

Ģartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları Ģart olup, ayrıca 

istekliler ihaleye iĢtirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini 

ihale saatinde ulaĢtırmak Ģartıyla posta ile de gönderebilirler. 

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 9119/1-1 
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ERTELEME ĠLANI 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

TÜLOMSAġ tarafından 2 KALEM VAGON MUHTELĠF KAYNAKLI ĠMALAT 

MALZEMELERĠ için yapılacak Ġhale 11.11.2016 Tarih, Saat 15.00’e ertelenmiĢtir 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/405228 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 2 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı Ġmalat Malzemeleri, 

teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 11/11/2016 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

11/11/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9057/1/1-1 

————— 

ERTELEME ĠLANI 

TÜLOMSAġ tarafından 200 ADET ALIN DUVAR KOMPLE (RĠLNSS) -KAYNAKLI 

MALZEME- için yapılacak ihale 04.11.2016 tarih, saat 15.00’e ertelenmiĢtir 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/382822 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 200 adet Alın Duvar Komple (Rilnss) -kaynaklı 

malzeme-, teknik Ģartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/11/2016 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

04/11/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9057/2/1-1 
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ERTELEME ĠLANI 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

TÜLOMSAġ tarafından 2 KALEM TABAN DÖġEME TAHTASI (EMPRENYELĠ) için 

yapılacak ihale 07.11.2016 tarih, saat 14.00’e ertelenmiĢtir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/388186 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 kalem Taban DöĢeme Tahtası (Emprenyeli), teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07/11/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

07/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9057/3/1-1 

————— 

MUHTELĠF DEMĠRBAġ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/422932 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 16 kalem muhtelif demirbaĢ malzeme teknik Ģartnameye 

göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.11.2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

08.11.2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9056/1-1 
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TERMAL GRAVĠMETRĠK ANALĠZÖR TGA/DTA (DSC) 

SĠSTEMĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Termal Gravimetrik Analizör TGA/DTA(DSC) Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/430563 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma 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 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Termal Gravimetrik Analizör TGA/DTA (DSC) Sistemi 

Alımı 1 sistem 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi 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 alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik Ģartnamede 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 

kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek Ģekilde birebir ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 

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

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 26.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

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

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda 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. 

 9146/1-1 
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DEFORMASYON KONTROLLÜ ÜNĠVERSAL TEST SĠSTEMĠ ALIMI 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Deformasyon Kontrollü Üniversal Test Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/430540 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma 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 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Deformasyon Kontrollü Üniversal Test Sistemi Alımı 1 sistem 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi 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 alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ 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 iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik Ģartnamede 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 

kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek Ģekilde birebir ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 

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

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 26.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

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

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır  

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

tutarda 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. 9147/1-1 
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TTK KARADON TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN 

TAHLĠYE, TASNĠFĠ, ĠSTĠFĠ, MÜESSESE HIZARLARINDAN ĠMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇĠRĠLMEDEN VE/VEYA GEÇĠRĠLEREK TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN  

OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT 

MALZEMELERĠNĠN BĠÇME-BOYLANDIRMA ĠLE HIZARLARDAN ÇIKACAK  

TALAġIN SATILMASI VE MÜESSESE STOK SAHASINDAN GELĠK  

ĠġLETMESĠ BACAAĞZINA TAġINMASI ĠġĠ 4734 SAYILI KAMU  

ĠHALE KANUNUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No  2016/417694 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taĢıma iĢleri  

  Miktarı: 22.000 m3 

b) Teslim yeri  :  Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 

Direk harmanından Gelik ĠĢletme bacaağzına taĢıma 

c) Teslim tarihi   : ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2017 

  ĠĢin BitiĢ tarihi        : 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/11/2016 - 15.00 

c) Dosya no : 1632109 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 

 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ 

deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az   

%10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ 

deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının 

gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot 

ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını 

sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim 

tutarını sağlaması zorunludur. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ 

deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunan ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı 

kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.11.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 9061/1-1 
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TTK AMASRA TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN 

TAHLĠYE TASNĠF ĠSTĠFĠ, MÜESSESE HIZARLARINDA ĠMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇĠRĠLMĠġ VEYA GEÇĠRĠLMEMĠġ TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN OCAK 

ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT 

MALZEMELERĠNĠN BĠÇME-BOYLANDIRILMASI ĠLE HIZARLARDAN  

ÇIKACAK TALAġIN SATILMASI ĠġĠ 4734 SAYILI KAMU ĠHALE  

KANUNUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

ĠHALE KAYIT NO  2016/417787 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taĢıma iĢleri 

  Miktarı: 5.000 m3 

b) Teslim yeri  :  Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları  

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi : 01.01.2017 

  ĠĢin BitiĢ tarihi         : 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/11/2016 - 15.00 

c) Dosya no : 1632113 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 
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ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ 

deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.11.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 9062/1-1 
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TTK ARMUTÇUK TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN 

TAHLĠYE TASNĠF ĠSTĠFĠ, MÜESSESE HIZARLARINDA ĠMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇĠRĠLMEDEN VEYA GEÇĠRĠLEREK TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT 

MALZEMELERĠNĠN BĠÇĠLME-BOYLANDIRMA ĠLE HIZAR  

TEZGAHLARINDAN ÇIKACAK TALAġIN SATILMASI ĠġĠ  

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/G MADDESĠ  

KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No : 2016/417761 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taĢıma iĢleri  

  Miktarı: 7.000 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları  

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2017 

  ĠĢin BitiĢ tarihi        : 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/11/2016 - 15.00 

c) Dosya no : 1632112 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 
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ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ 

deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.11.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 9063/1-1 



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

TTK KOZLU TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN 

TAHLĠYE TASNĠF ĠSTĠFĠ, MÜESSESE HIZARLANDIRMA ĠMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇĠRĠLMEDEN VEYA GEÇĠRĠLEREK TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN OCAK 

ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT 

MALZEMELERĠNĠN BĠÇME - BOYLANDIRILMASI ĠLE HIZARLARDAN  

ÇIKACAK TALAġIN SATILMASI ĠġĠ 4734 SAYILI KAMU ĠHALE  

KANUNUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK  

ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No  2016/417742 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi   : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taĢıma iĢleri  

  Miktarı:10.000 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile Yeni 

kuyu Karo sahasına taĢıma 

c) Teslim tarihi  : ĠĢin BaĢlama Tarihi : 01.01.2017 

  ĠĢin BitiĢ tarihi        : 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/11/2016 - 15.00 

c) Dosya no : 1632111 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.        
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(ĠĢ deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan 

iĢlerde sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, 

istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim 

tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise, 

istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ 

ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce 

kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 

göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın 

kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması zorunludur. Ġsteklinin teknolojik ürün 

deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına 

iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.11.2016, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 9064/1-1 
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TTK ÜZÜLMEZ TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN 

TAHLĠYE TASNĠF ĠSTĠF ĠġLERĠ VE MÜESSESE HIZARLARINDA ĠMALAT 

SAFHALARINDAN GEÇĠRĠLMĠġ TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT 

MALZEMELERĠNĠN BĠÇĠLME-BOYLANDIRMA ĠġLERĠ MÜESSESE ĠÇĠ TAġIMA  

STOK SAHASINDAN ASMA ĠġLETMESĠ KUYU BAġINA MALZEME TAġIMA  

ĠġĠ ĠLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAġIN SATILMASI ĠġĠ 4734 SAYILI  

KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

Ġhale Kayıt No : 2016/417728 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve stok sahasından Asma iĢletmesi kuyu 

baĢına malzeme taĢıma iĢi  

  Miktarı:12.600 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarlarına 

taĢıma 

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi : 01.01.2017 

  ĠĢin BitiĢ tarihi         : 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21/11/2016 - 15.00 

c) Dosya no : 1632110 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

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

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

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

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ, 

hızarcı (ehliyetli) meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere toplam üzere yeteri kadar iĢçi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ 

deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu 
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sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim 

tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının 

gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot 

ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını 

sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim 

tutarını sağlaması zorunludur. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ 

deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunan ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı 

kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.11.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile 

çarpımından bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 9065/1-1 
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TEST, ÖLÇÜM EKĠPMANLARI VE AKÜ SARJ REDRÖSERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : TEST, ÖLÇÜM EKĠPMANLARI ve AKÜ SARJ REDRÖSERĠ alımı 4734 

sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2016/417763 

Dosya no  : 1622508 

1 - Ġdarenin: 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Test, ölçüm ekipmanları ve akü sarj redröseri : 9 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı   ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07/11/2016 Pazartesi günü saat : 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07/11/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 9066/1-1 
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VAKUMLU TĠP DEVRE KESĠCĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: VAKUMLU TĠP DEVRE KESĠCĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2016/420209 

Dosya no  : 1622509 

1 - Ġdarenin: 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Vakumlu Tip Devre Kesici: 3 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08/11/2016 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08/11/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 9067/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Rekabet Kurumundan: 

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

Rekabet Kurumu’nda çalıĢtırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde; 

1) (23 kiĢilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık 

öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Ġktisat, Siyasal Bilgiler, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültelerinden veya ĠĢletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, 

2) (9 kiĢilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden, 

3) (3 kiĢilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (BiliĢim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, 

Ġstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar bölümlerinden, 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya 

yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriĢ sınavı sonucunda, 

Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır. 

SINAVA KATILMA KOġULLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel Ģartları 

taĢımak, 

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte 

ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve 

yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim 

kurumlarından, mezun olmak, 

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeĢ) yaĢını 

doldurmamıĢ olmak, 

4) Son baĢvuru tarihi itibariyle 2015 veya 2016 Kamu Personel Seçme Sınavından: 

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P54, KPSS P55, 

KPSS P73 veya KPSS P77 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve 

baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (460) kiĢi, 

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS 

P21 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan alınması ve baĢvuruda bulunanlardan en 

yüksek puanlı (180) kiĢi, 

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (BiliĢim) kadrosu için; KPSS P1 puan türünden en az 

(85) puan alınması ve baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (60) kiĢi içerisinde bulunulması 

gerekmektedir. 

Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak. 

SINAVLAR 

Kurumumuzca yapılacak giriĢ sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aĢamada yapılır. 

1 - Yazılı Sınav: Sınav 20.11.2016 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile 

sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava 

iliĢkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak 

gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 
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Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluĢur ve aĢağıdaki 

konuları kapsar:  

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: Ġktisat, Hukuk, ĠĢletme ve Yabancı Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, Ġktisat ve Yabancı Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (BiliĢim) kadrosu için: BiliĢim, Hukuk ve Yabancı Dil. 

- ĠKTĠSAT: Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Sanayi Ġktisadı, Ekonometri, Ġstatistik. 

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve KiĢiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel 

Hükümler), Ticaret 

Hukuku (Ticari ĠĢletme ve ġirketler Hukuku), Ġdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler). 

- ĠġLETME: ĠĢletme Ġktisadı, ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve 

Pazarlama. 

- BĠLĠġĠM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri. 

- YABANCI DĠL: Ġngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. 

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda baĢarılı sayılabilmek 

için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan 

almak gerekir. 

2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu baĢkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen 

kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, Komisyon BaĢkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır. 

Yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda 

baĢarılı olan adayların her sınav aĢamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak 

suretiyle giriĢ sınavı baĢarı puanı tespit edilir ve nihai baĢarı sıralaması yapılır. BaĢarı puanlarının 

eĢit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Sınavlarda baĢarılı olan adaylardan sonuç baĢarı sıralamasına göre ilan edilen kadro 

sayıları uyarınca toplam (35) kiĢiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır. 

SINAVA BAġVURU 

Sınava katılmak isteyen adaylar 24.10.2016 - 07.11.2016 tarihleri arasında 

www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan 

―Sınav Duyurusu‖ baĢlıklı bölümdeki ―BaĢvuru Formu‖ nu eksiksiz olarak 

dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri 

sınavlarda baĢarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

ADRES: 

Rekabet Kurumu BaĢkanlığı  

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No: 9    06800 Bilkent/ANKARA  

TELEFON: 

Bilgi Ġçin : (0 312) 291 42 34 - 4212 - 4213 

Teknik Destek : (0 312) 291 43 40 - 291 4353 9162/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlilerine Ġlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢi Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yazılı ve sözlü sınav 

ile 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır. 

 

UNVANI DERECESĠ ADEDĠ ARANAN NĠTELĠKLER 

AVUKAT 6 1 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢımak. 

b) Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 

dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden 70 almıĢ olmak. 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt 

dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

ç) Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü 

itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

 

Yazılı Sınav BaĢvuru Yeri ve BaĢlangıç-

BitiĢ Tarihleri 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Personel 

Dairesi BaĢkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No: 144 

Alsancak - ĠZMĠR 20.10.2016 - 04.11.2016 

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet 

Bulvarı No: 144 Alsancak - ĠZMĠR 

24.11.2016 tarihinde saat 10.00 

Sözlü Sınav Tarihi 12.12.2016 tarihinde saat 14.00 

 

GiriĢ Sınavı Ġçin BaĢvuruda Ġstenen Belgeler 

1 - BaĢvuru Formu ( www.deu.edu.tr web sitesinden temin edilebilecektir.), 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf, 

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

5 - ÖzgeçmiĢ, 

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına 20.10.2016-04.11.2016 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 
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* Posta ile yapılacak baĢvurularda, istenilen belgelerin son baĢvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Not: BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından istenilen Ģartlardan herhangi birini 

taĢımadığı tespit edilenlerin baĢvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

GiriĢ Sınavının ġekli, BaĢvuru ġartları, Yeri ve Değerlendirilmesi 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul 

edilen adayların listesi Üniversitemizin www.deu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.)Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından (www.deu.edu.tr) duyurulacaktır. 

YAZILI SINAV KONULARI 

a) Anayasa Hukuku  

b) Medeni Hukuk  

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku  

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku  

f) Ġdare Hukuku  

g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku  

i) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan 

son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 

ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak üzere 

belirlenir. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu , 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 
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yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

Sınav Sonuçlarının Ġlanı ve Ġtirazlar 

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

(2) BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

(3) Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

(4) Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün 

içinde sonuçlandırılır. 

Gerçeğe Aykırı Beyan 

(1) Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav 

sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. 

Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Atanma ĠĢlemleri 

(1) GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

(3) Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. 

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz baĢlamayanlar atama iĢleminden 

sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

 9156/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

KARAPINAR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAK ALANI (YEKA) YURT ĠÇĠNDE 

ÜRETĠM KARġILIĞI TAHSĠSĠ (YÜKT) YARIġMA ĠLANI 

1 - Ġdare Bilgileri 

Ġdarenin; 

Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Adresi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 7. Km, 

No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA 

Telefon numarası : 0 312 - 295 55 00 

Faks numarası : 0 312 - 295 50 05 

Elektronik posta adresi : yeka@yegm.gov.tr 

2 - YarıĢma Bilgileri 

a) YarıĢmanın; 

Adı: Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı YarıĢması 

Niteliği, türü, miktarı: 1000 MWe bağlantı kapasitesi için Yurt Ġçinde Üretim KarĢılığı Tahsis 

olarak; ġartnamede belirtilen özelliklerde entegre 500 MWp/yıl kapasiteli FV güneĢ modülü 

üretim fabrikasının ve AR-GE Merkezinin kurulması, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

toplam 1000 MWe kurulu gücündeki GüneĢ Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinin ġartnamede 

koordinatları verilen Karapınar YEKA da kurularak devreye alınmasıdır. 

ĠĢin yapılma yeri: FV güneĢ modülü üretecek olan fabrika, Serbest Bölgeler hariç, Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde, GüneĢ Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ġartnamede koordinatları 

verilen alanda, AR-GE Merkezi ise ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde kurulacaktır. 

b) YarıĢma konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihleri 

Fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumu; sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 ay, 

GüneĢ Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ise Fabrika kurulumunu takip eden 36 ay içerisinde 

bitirilecektir. 

c) Uygulanacak yarıĢma usulü 

YarıĢma, ġartnamede ilan edilen kilovatsaat baĢına elektrik enerjisi yarıĢma baĢlangıç 

tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır. 

Verilen Mali Teklif herhangi bir Ģartı içeremez. 

ç) YarıĢmaya katılabilme Ģartları ve istenen belgeler 

ĠĢ Deneyimi: FV güneĢ modülü üretim teknolojisine göre 01/01/2014 - 30/06/2016 

tarihleri arasında, ġartnamede Tablo1’de belirtilen ingot üretimi hariç dilimleme, hücre ve modül 

üretimi aĢamaları/iĢlemlerini entegre olarak gerçekleĢtirerek 3000 MWp FV güneĢ modülü 

üretmiĢ olmalıdır.  

YarıĢmaya katılabilme diğer Ģartları ve YarıĢmada istenen belgeler ġartnamede yer 

almaktadır. 
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d) YarıĢmanın sadece yerli ortaklara açık olup olmadığı 

YarıĢma, Teknoloji Sağlayıcısına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarına ait pay oranı 

ayrı ayrı %25’ten az olmayacak Ģekilde yerli ve yabancı ortakların içinde bulunduğu ortak giriĢim 

gruplarına açıktır. YarıĢmayı kazanan Ortak GiriĢim Grubunca Ģirket kurulacak ve YEKA 

Kullanım Hakkı SözleĢmesi imzalanacaktır. 

e) ġartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, ġartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer 

ġartname bedeli 10.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. 

ġartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 

görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, ġartname almak için ödenmiĢ tutarlar 

iade edilmez. 

f) BaĢvuru yeri, tarihi ve saati 

BaĢvurular, 12/12/2016 tarihi saat 14:00’e kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten 

sonra Ġdare’ye yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. BaĢvuruların incelenmesine 

aynı tarih ve adreste saat 16:00’da baĢlanarak detay incelemeye geçilecektir.  

g) YarıĢma yeri, tarihi ve saati 

YarıĢma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 

15/12/2016 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak 

açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır. 

3 - Teminat Türü ve Tutarı 

Kesin, süresiz, tamamen ve/veya kısmen nakde çevrilebilir ve limitsiz, teminat 

mektubunun tutarı 50 milyon ABD Doları’dır. 

4 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi 

BaĢvuru tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacaktır. 

5 - Bu yarıĢmaya konsorsiyumlar teklif veremezler. 

6 - YarıĢma BaĢlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi 

• YarıĢma BaĢlangıç Tavan Fiyatı : 8,00 ABD Dolar-cent/kWh 

• Elektrik enerjisi alım süresi : 15 Yıl 

Elektrik enerjisi alım süresi YEKA Kullanım Hakkı SözleĢmesinin imzalandığı tarihten 

itibaren baĢlar. 

7 - FV güneĢ modüllerinin üretileceği fabrikaya, üretim süreçlerine, aksamın özelliklerine, 

GüneĢ Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinde kullanılacak diğer tesis bileĢenlerine, AR-GE 

faaliyetlerine ve YEKA’ya iliĢkin teknik ve idari Ģartlar ġartnamede yer almaktadır. 

8 - Ġdare, YarıĢmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. Ġdare baĢvuru tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus baĢvuru tarihinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 9163/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/105673 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yatırım Planlama Dairesi BaĢkanlığı  
Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi Tandoğan  Tel-Faks 0 312 296 10 00 0 312 296 16 93 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekypd@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman Burak DOĞAROĞLU  

Adresi 
Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 23/7 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 28234912494  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3080468133-Maltepe Vergi Dairesi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
316968  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9160/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Mimar Kerem Türker Vakfı (Kerem Vakfı) 

VAKFEDENLER: Nedime Lale Türker, Engin Türker, Lamia Zeynep Onay, Halil Ersin 

Onay, Selin Onay, Oğuz Fikret ġahin, Gül ġahin, Mustafa Ġstemihan Talay, Bengü Bilik, Ragıp 

Ertuğrul, Mehmet Fazıl Erüreten, Aydan Balamir, Özden Sipahioğlu, Sinem Çınar Kalenderoğlu, 

Defne Anter, Berin Fatma Gür, Hikmet Asuman Ersoy  

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2016 tarihli ve E:2016/119, K:2016/303 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kerem Türker’in adını ve anısını, itibarlı ve devamlı kılacak, mimari, 

kültür, sanat, eğitim ve bilim dallarında çağdaĢ uygarlık düzeylerine ulaĢması çabalarına katkıda 

bulunacak nitelikte özgün projeler gerçekleĢtirerek veya bu alanlarda sürdürülen giriĢimlere 

destek vererek yaĢatmak ve topluma yararlı kılmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Engin Türker, Lamia Zeynep Onay 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Mimar Kerem Türker Vakfı tarafından zamanında kurumsallaĢtırılmıĢ faaliyetlerin 

devamı yükümlülüğünü kabul etmesi halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesine devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9140/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 1641 sayılı kararı ile 

onaylanan "Pursaklar Ġlçesi ÜlümbüĢ Mahallesi 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 476, 478, 

491, 494, 495, 515 ve 516 kadastro parsellerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği", 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 

çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 9131/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/30 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 

ADA/PARSEL            MEVKĠĠ  

   60431/12  YUKARI YAHYALAR 

   60452/8 YUKARI YAHYALAR 

 9142/1-1 

————— 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı 72700/26 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 

ADA/PARSEL MEVKĠĠ 

   14762/5 ÖZGÜR 

   14762/6 ÖZGÜR 

  9143/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi Ġvedik Mahallesi 44675 ada 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parselleri kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 11.08.2016 

tarih ve 862/1854 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 22.09.2016 tarih ve 

2248/4734 sayılı kararıyla onaylanan 84180/Ek5 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan 

panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 9144/1-1 
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Konya Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Safir Mobilya ve Yatak Sanayi Ticaret A.ġ. (V.N 7370077837) firmasına adına Konya 

Gümrük Müdürlüğünce tescilli 22.06.2005/IM000481, 01.06.2005/IM000376, 

08.06.2005/IM000410, 01.06.2005/IM000375, 01.06.2005/IM000377, 01.06.2005/IM000378, 

19.07.2005/IM000610, 06.06.2005/IM000395, 02.06.2005/IM000386 tarih sayılı beyannameler 

ile 13.05.2005 tarihli 79643 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için 

düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 09.07.2014 tarihli 29055 sayılı Resmi Gazete’de iptal 

edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim 

edilen 16.05.2016 tarih ve 16ET06050043, 16ET06050040, 16ET06050039, 16ET06050038, 

16ET06050037, 16ET06050036, 16ET06050035, 16ET06050034, 16ET06050033 sayılı Ek 

Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı 

yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iĢ bu ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 

 9054/1/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Mepan Metal Panel Yapı Sist. San. ve Tic. Ltd. ġti (V.N 6150312645) firmasına adına 

Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 19.10.2005/IM000974, 18.01.2006/IM000023, 

26.01.2006/IM000039, 21.04.2006/IM000347, 20.03.2006/IM000204, tarih sayılı beyannameler 

ile 30.03.2005 tarihli 78978 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için 

düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi Gazete’de iptal 

edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim 

edilen 09.05.2016 tarih ve 16ET06050028, 16ET06050029, 16ET06050030, 16ET06050031, 

16ET06050032, sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ 

edilememiĢ olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iĢ 

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilanen tebliğ 

olunur. 9054/2/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Çağsan Isı Merkezi San. Tic. Ltd. ġti (V.N 2200009231) firmasına adına Konya Gümrük 

Müdürlüğünce tescilli 18.10.2006/IM001311, 01.03.2007/IM000218, 09.05.2007/IM000575 tarih 

sayılı beyannameler ile 26.07.2006 tarihli 84714 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal 

edilen eĢyalar için düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi 

Gazete’de iptal edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma 

adına tanzim edilen 10.05.2016 tarih ve 16ET06050025, 16ET06050026, 16ET06050027, sayılı 

Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı 

Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iĢ bu ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 

 9054/3/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Mustafa ġahin Tarım Ürünleri Tekstil ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti (V.N 6240315005) 

firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 14.12.2006/IM001544, 

03.04.2007/IM000396, tarih sayılı beyannameler ile 27.10.2006 tarihli 85304 sayılı Yatırım 
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TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 

30.10.2014 tarihli 29160 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, 

alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 13.05.2016 tarih ve 

16ET06050023, 16ET06050024, sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından 

tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk 

kararlarının iĢ bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

ilanen tebliğ olunur.  9054/4/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Ereğli Doğa Sağlık Hizmetleri Turz. San. ve Tic. Ltd. ġti (V.N 3520121163) firmasına 

adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 07.04.2005/IM000216 tarih sayılı beyanname ile 

05.10.2004 tarihli 77096 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için 

düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 14.06.2014 tarihli 29030 sayılı Resmi Gazete’de iptal 

edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim 

edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050045 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde 

bulunamadığından tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek 

tahakkuk kararlarının iĢ bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.  9054/5/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

GK Makine Destek Sist. Kalıp Hidr. San. ve Tic. Ltd. ġti. (V.N 3960521610) firmasına 

adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 19.08.2005/IM000704 tarih sayılı beyanname ile 

09.08.2005 tarihli 80678 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için 

düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi Gazete’de iptal 

edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim 

edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050044 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde 

bulunamadığından tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek 

tahakkuk kararının iĢ bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.  9054/6/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Yılmaz Lale Plastik ve Ambalaj San. Tic. Ltd. ġti. (V.N 9780397999) firmasına adına 

Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 24.04.2006/IM000350 tarih sayılı beyanname ile 

02.03.2005 tarihli 78676 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında ithal edilen eĢyalar için 

düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgesinin 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazete’de iptal 

edildiğinin anlaĢılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim 

edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050041 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde 

bulunamadığından tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek 

tahakkuk kararının iĢ bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 9054/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara ili, Mamak Ġlçesi, 36877 ada, 6 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak 

Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet ÇEVĠK’in; 

Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı 

Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,  

Kararın Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13551 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9087/1/1-1 

————— 

Antalya ili, Kepez Mahallesi, 685 ada, 10 no.’lu parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adnan ĠLTEMĠR’in Yetki 

Belgesi Numarasının (0007110153557703); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13550 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  9087/2/1-1 

————— 

Antalya ili, Kepez Ġlçesi, 8664 ada, 02 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez 

Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kadri YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0007110264665421); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13547 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  9087/3/1-1 

————— 

Ankara ili, Etimesgut Ġlçesi, 67KM-IVB, 47623 ada, 10 no.’lu parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ömer KARADEMĠR’in Yetki 

Belgesi Numarasının (0006111238311621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13549 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  9087/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, ġafak Mahallesi, 1418 ada, 9 no.’lu parsel üzerindeki yapılarda 
görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre 
yerine getirmediği GölbaĢı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kartal Grup Mad. Eml. 
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315497100666); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
ġirket müdürü olan Veysel KARTAL’ın ĢahıĢ Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13540 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 
Ġlgililere duyurulur.  9087/5/1-1 

—— • —— 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 
Ġnsan Kaynakları ġubesi 903.99 - 2016 
Ġlçemiz Kütükçü Alibey Ortaokulu öğretmeni AyĢegül KINIKLIOĞLU'nun Ġnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/09/2016 tarih ve 9705147 sayılı onayı ile görevinden 
çekilmiĢ sayılması uygun görülmüĢtür. 

Hakkında MEB Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/09/2016 tarih ve 9705147 
sayılı onayına iliĢkin kararı, adı geçen öğretmenin Yurt DıĢında olması nedeniyle tebliğ 
edilememiĢtir. 

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ 
olunur. 9088/1-1 

—— • —— 
Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 
26. maddesine ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen Ģartlara göre 
"Profesör" alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 
Ġlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini, 
4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve 
yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım halinde hazırlayarak 
Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla 
ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 DöĢemealtı/ 
ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 
baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

Birim Bölüm/Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Profesör 1 

- Endüstri Mühendisliği veya Makina 
Mühendisliği bölümünden lisans 
mezunu olmak. 

- Endüstri Mühendisliği veya Makina 
Mühendisliği alanında doktora 
yapmıĢ olmak 

- Yabancı diller biliyor olmak. 

 9118/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 

alınacaktır. BaĢvuracak adayların evrakları baĢvuru süresi içerisinde Üniversitemizin insan 

kaynaklarına teslim edilmesi gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi: Ġlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

ADRES: Ġstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı 

Yolu No: 9 Cevizlibağ - Topkapı/ĠSTANBUL 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL UNVAN 

ANABĠLĠM DALI/ 

PROGRAM 

UZMANLIK ALANI/ 

ARANILAN 

ġARTLAR 

KADRO 

SAYISI 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
Profesör ĠĢletme 

Bankacılık, Finans ve 

Muhasebe alanında 

yüksek lisans ve 

doktora yapmıĢ olmak 

1 

 

Profesörlük Kadrosu Ġçin Gerekli Belgeler 

1) BaĢvuru Dilekçesi 

2) ÖzgeçmiĢ  

3) Yayın Listesi 

4) Ġki adet vesikalık fotoğraf  

5) Nüfus cüzdanı örneği 

6) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ve Doçentlik belgesi (Noter Onaylı) 

7) Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (ayrılmıĢ olanlarda) kurumlarından 

alacakları hizmet belgesi 

8) Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD 

AÇIKLAMALAR: 

1) Ġlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul 

Denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi Ģarttır.  

2) Müracaatlar Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 

3) Geç teslim edilen ve eksik evrakı bulunan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

4) Kadroya müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı’nın internet sitesinde yer alan Ġstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmıĢ tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve ―Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari KoĢullar‖a göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

DOÇENT KADROSUNA BAġVURU ġARTLARI 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢ ve eserler listesi (ÜAK formatında), 

Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin 

(lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından 

yapılmalı veya belgelerin asılları baĢvuru sırasında gösterilmek Ģartıyla Üniversitemizde de 

yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden 

alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmıĢ 

tecil belgesi) ve ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 14. maddesinde 

belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların 

Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koĢullara uyup uymadığı 

―Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari 

Kriter‖e istinaden Üniversitemizce oluĢturulacak ―Akademik Değerlendirme Kurulu‖ tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koĢulları taĢıdığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilecektir. 

4 - BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - BaĢvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, baĢvuru evrakları geri 

iade edilmeyecektir. 

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine baĢvuru yapabilirler. 

7 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651 

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi Doçent 1 1 

Tıp Bilimleri Anatomi 

alanında doçentliğini almıĢ 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.00/55A.ULUAY 

Toplantı Tarihi ve No : 05/10/2016 - 199 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 05/10/2016 - 3228 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Merkez Ġlçesi, ÜçbaĢ Köyü, Örentarla mevkii, 101 ada yer alan Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25/06/2004 gün ve 9272 sayılı kararıyla tescil 

edilen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanın tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında irdelenmesi ve 

sit sınırlarının kadastral haritalara aktarılması çalıĢmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25/04/2012 gün ve 328 sayılı raporu ile 

03/10/2016 gün ve 890 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Merkez Ġlçesi, ÜçbaĢ Köyü, Örentarla mevkii, 101 ada yer alan Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25/06/2004 gün ve 9272 sayılı kararıyla tescil 

edilen ve karar eki 1/25000 ölçekli haritada 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları belirlenen 

alanın, tespit ve tescil yönetmeliği gereğince Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

irdeleme ve tespitler doğrultusunda söz konusu alanın sit sınırlarının kararımız eki 1/10000 

ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine, kararımız eki sit alanında kalan parseller 

listesinin onaylanmasına ve bu listeye göre sit alanında kalan parsellere gerekli Ģerhlerin 

verilmesine,  

Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 

hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.00/50 A.ULUAY 

Toplantı Tarihi ve No : 05/10/2016 - 199 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 05/10/2016 - 3227 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Merkez Ġlçesi, ÜçbaĢ Köyü, Güvenceağzı Tepe ile Çakmak Tepe arasında yer 

alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25/06/2004 gün ve 9275 sayılı 

kararıyla tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanın tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında sit 

sınırlarının kadastral haritalara aktarılması çalıĢmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03/10/2016 gün ve 889 sayılı rapor formu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Merkez Ġlçesi, ÜçbaĢ Köyü, Güvenceağzı Tepe ile Çakmak Tepe arasında yer 

alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25/06/2004 gün ve 9275 sayılı 

kararıyla tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanın tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca sit sınırlarının 

kadastral haritalara aktarıldığı kararımız eki 1/6000 ölçekli haritanın onaylanmasına, 

Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 

hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.01/24 

Toplantı Tarihi ve No  : 27.09.2016 - 162  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 27.09.2016 - 3497  KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Banaz Köyü Evrendede Mevkiinde yer alan, Ġzmir II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 2971 sayılı kararı 

I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kızılkaya Kaya Mezarları ve Nekropol alanına 

yakın bir yerde kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan alanın Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanları ile yerinde incelenerek sit sınırlarının geniĢletilmesinin istendiği ilgi 

UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.05.2015 tarih ve 49969645.156.01/1371 

sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin 

istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 

38092246-165.02-64.01/24-623 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Ġller 

Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Daire BaĢkanlığının 23.03.2016 tarih ve 44812147-

202-E.6817 sayılı yazısı ve ekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 

23.03.2016 tarih ve 18031414-401-64627 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 25.03.2016 tarih ve 52720483-250-E.1551 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 19.04.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.413678 

sayılı yazısı ve ekleri, Devlet su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 11.04.2016 

tarih ve 51091705-611.99-242272 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğünün 22.04.2016 tarih ve 81641515-611/E.94718 sayılı yazısı, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, 

Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih ve 26163246-750-Otomatik/5596 

sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih 

ve 38092246-165.02-64.01/24-709 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 

21.04.2016 tarih ve 57675953-170.03.01/E.945994 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğünün 01.06.2016 tarih ve 85297090-(Banaz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

26.09.2016 tarih ve 4317 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Banaz Köyü Evrendede Mevkiinde yer alan, Ġzmir II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 2971 sayılı kararı 

I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kızılkaya Kaya Mezarları ve Nekropolünün sit 

sınırlarının geniĢletilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.03.2016 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda 

sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen 

Kızılkaya Kaya Mezarları ve Nekropolü sit sınırlarının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak 

geniĢletilmesine; tescil fiĢinin ve Ģerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 

 



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 

 

 



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 

 

 



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 

 

 
 9097/1-1 



20 Ekim 2016 – Sayı : 29863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.00.3856 

Toplantı Tarih ve no : 20.04.2016 - 192 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 20.04.2016 - 4026 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Türkmentokat Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Türkmen Höyük’ün, Türkmentokat Höyük adıyla güncellenen sit 

sınırları konusunda 14.01.2016 tarih, 3744 sayılı Kararımız gereğince konuyla ilgili faaliyeti 

etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro 

Müdürlüğü) 09.02.2016 tarih, 82953731-821.99/E.306320 sayılı yazısı, Odunpazarı Belediye 

BaĢkanlığı’nın (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü) 17.02.2016 tarih, 60635602-310.01.03- E.7414 

sayılı yazısı, OEDAġ’ın 17.02.2016 tarih, 201611307-777 sayılı yazısı; söz konusu höyük 

üzerinde ağaçlandırma yapılmasının talep edildiği Odunpazarı Kaymakamlığı’nın (Ġlçe Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü) 11.03.2016 tarih, 63031034-490-E.788 sayılı yazısı; 14.04.2016 tarih, 3588 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

- EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Türkmentokat Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih, A-2498 sayılı Kararı ile tescilli Türkmen 

Höyük'ün, Türkmentokat Höyük adıyla güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine; 

- Koordinatlı sit sınırları yeni belirlenen Türkmentokat Höyük sınırları içerisinde yer alan 

hayvancılık amaçlı yapıların ekonomik ömürleri tamamlayıncaya kadar mevcut haliyle 

kullanılabileceğine, sit sınırları içerisinde 658 sayılı Ġlke Kararı hükümleri gereğince kesinlikle 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale, bakım, onarım ve yenileme gibi uygulamalarda 

bulunulmamasına;  

- Sit sınırları içerisinde ağaçlandırma talebinin ise 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili ―… Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan 

tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut 

ağaçlardan ürün alınabileceğine…‖ hükümleri gereğince uygun olmadığına;  

- Tescilli alanda güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan 

izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

    03.03.48 

Toplantı Tarih ve no : 11.03.2016 - 189 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 11.03.2016 - 3952 ESKĠġEHĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.11.50 

Toplantı Tarih ve no : 14.01.2016 -183 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 14.01.2016 -3762 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Mahmudiye Ġlçesi, Fahriye Mahallesi’nde tespit edilen Kozanağıl Höyük’ün 

tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.04.2010 

tarih, B.16.0.KTM.4.26.00.01/158-1313 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği 

yazılar, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 10.08.2015 tarih, 82953731-

821.99/E.910217 sayılı yazısı ve ekleri, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 

20913469-101.29.02-254973 sayılı yazısı, 08.01.2016 tarih, 198 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Mahmudiye Ġlçesi, Fahriye Mahallesi’nde tespit edilen Kozanağıl Höyük’ün 

2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil 

fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; alanda yer alan eski tarihli kaçak 

kazı çukurunun ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama 

öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; bu süre zarfında kaçak 

kazı çukurunun bulunduğu alanda can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik gerekli geçici 

güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.00.2290 

Toplantı Tarih ve no : 20.04.2016 - 192 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 20.04.2016 - 4031 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Sepetçi Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Sepetçioğlu Höyük’ün güncellenen sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

04.12.2015 tarihli raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; OEDAġ’ın 21.01.2016 tarih, 20164366-320 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği’nin 

(Kadastro Müdürlüğü) 07.01.2016 tarih, 82953731-821.99/E.37623 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.403574 sayılı yazısı, 13.04.2016 

tarih, 3548 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Sepetçi Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih, A-2498 sayılı Kararı ile tescilli, EskiĢehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.11.2009 tarih, 3812 sayılı Kararı ile tescil fiĢi 

ve kadastral pafta üzerinden iĢaretli sit sınırları uygun bulunan Sepetçioğlu Höyük'ün güncellenen 

tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.12.140 

Toplantı Tarih ve no : 14.01.2016 - 183 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 14.01.2016 - 3761 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Günyüzü Ġlçesi, Mercan Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Yağrı Höyük’ün güncellenen sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.03.2015 tarihli 

raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; 

EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 29.07.2015 tarih, 82953731(Sivrihisar)-

821.99/836361 sayılı yazısı, 08.01.2016 tarih, 197 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil 

fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Günyüzü Ġlçesi, Mercan Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler 

ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 06.02.10982 tarih, A-3339 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli, EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

24.02.2010 tarih, 4030 sayılı Kararı ile kadastral pafta üzerinden iĢaretli sit sınırları uygun 

bulunan Yağrı Höyük'ün güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 

sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve 

bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit 

sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  11.00.122 

Toplantı Tarih ve no : 15.01.2016 - 184 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 15.01.2016 - 3809 ESKĠġEHĠR 

Bilecik Ġli, Merkez Necmiye Köyü’nde tespit edilen Bağlık Hellenistik YerleĢimi’nin 

tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 25.06.2015 

tarih, 85836379.164/1360 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 

Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.08.2015 tarih, 47577019-190.99/E.958000 sayılı 

yazısı ve ekleri, Bilecik Ġl Özel Ġdaresi’nin (Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü) 12.08.2015 

tarih, 43557313-756.01-E.6853 sayılı yazısı ve eki Bilecik Ġl Özel Ġdaresi (Yol ve UlaĢım 

Hizmetleri Müdürlüğü) 07.08.2015 tarih, 14822499-020-6703 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 14.08.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254994 sayılı yazısı, 08.01.2016 tarih, 

196 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bilecik Ġli, Merkez Necmiye Köyü’nde tespit edilen Bağlık Hellenistik YerleĢimi’nin 

2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil 

fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6746 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun

6748 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası
Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,

İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI
— Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu

Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğini İkinci Görevli
Olarak Yürüten İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
— Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2016 Tarihli ve 6513-2 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/5785 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6241 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6500 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 19/10/2016 tarihli ve 29862 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine
Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


