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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat

çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Delil kaydı: Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik

Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine
ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika
ile imzalanmış kayıtları,

c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu
maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,

ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik or-
tamda yapılan tebligatı,

d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel
kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde
oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,

e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından
güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli
dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,

f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen
güvenli elektronik imzayı,

g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında mey-
dana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem ka-
yıtlarını,

ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,
h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çı-

karmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri,
i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat iş-

lemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi,
j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ben-

dinde tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.
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İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
c) Kişisel verilerin korunması.
ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
d) Hizmet kalitesinin sağlanması.
e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM
Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,

Adresin Oluşturulması ve Teslimi

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla

yapılması zorunludur:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar

ve kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası ka-

muya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nez-
dinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elek-
tronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zo-
runludur.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zo-

runluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından
PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:
a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde

(DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi
oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası
ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil ol-
mak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak
üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin
usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.
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Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru
MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel ki-

şiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.
(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:
a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli

elektronik imza.
c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi
MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik

tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem
bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik
tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir.
Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya
yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik
tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci-
lerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligatın Yapılması

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması
MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat me-

sajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.
(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın

elektronik tebligat adresine ulaştırır.
(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS ta-

rafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.
(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait

delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.
(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin

yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdür-
lükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu
birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu
kuralın uygulanmasına engel olmaz.

(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izle-
yen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konu-

sunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği
olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

(2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bil-
gilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde,
elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya
geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
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(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS
tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi
MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını

kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından
verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kul-
lanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi
MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına

dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl
ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik
tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

Ana ve alt işlem yetkilisi
MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat ad-

resiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek
PTT’ye bildirir.

(2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.
b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri

yürütmek.
(3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere

ulaşabilir.
İspat gücü
MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası
MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bü-

tünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya

yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.
b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörü-

lemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.
c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.
ç) Delil kayıtları otuz yıl.
(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına

bağlıdır.
(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mer-

cilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.
Tebligatın elektronik yolla yapılamaması
MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde

Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması
MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elek-

tronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik
tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim ta-
rihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.
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(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat
adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma
kapatılır.

(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili se-
beplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elek-
tronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren
bir ay içinde kullanıma kapatılır.

(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında
sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri
MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman dam-

gasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz.
Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elek-
tronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahi-
binin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.

(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesin-
tisiz olarak alır.

(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtla-
rını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağ-
layarak muhafaza eder.

Kapatma ve kullandırma yasağı
MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı

tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.
(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri

PTT’nin yükümlülükleri
MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yüküm-

lülükleri şunlardır:
a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muha-

fazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.
b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun

olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS
vasıtasıyla muhataba ulaştırmak.

c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde
bulundurmak.

ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından
teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen teb-
liğ edilmiş sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu
andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve
mercie iletmek.

d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.
e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil

ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.
f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sı-

nırları içerisinde bulundurmak.
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g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet
sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.

ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.
h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin

eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS'ye işlemek.
ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları

belirlenen süreler kadar muhafaza etmek.
i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının

muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak.
j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektronik tebligat

hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak.
(2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi,

tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz
ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından mün-
hasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap
için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski
tarihliden başlanarak silinebilir.

(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için müm-
kün olan çalışmaları yapar.

Adres sahibinin yükümlülükleri
MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve ek-

siksiz olarak ilgili birime teslim etmek.
b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde

olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.
c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle

paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.
Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu
MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yü-

rütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek
kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek
zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler

Sistemin güvenliği
MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muha-

fazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sis-
tem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.

(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi
teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda
yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.

(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin
görev tanımını ve dağılımını gösterir.
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Adres rehberi
MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir

adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanı-
mına sunar.

(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü
alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Teknik kriterler
MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde

yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin
usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

PTT’nin diğer hizmetleri
MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu

alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir.
Denetim
MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun

olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.
Faaliyet raporu
MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet

raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir:
a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı.
b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma ne-

denleri.
c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar.
(2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde

Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir.
Ücretlendirme
MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin

ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında
yayımlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düş-

tüğü ölçüde 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yü-
kümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA 
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve
taşra teşkilatının ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü madde-
sinin (g) bendine göre istisna kapsamına tabi olan yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alımlarında
uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-

nun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 3 üncü maddesinin (g) bendi ile 8/6/1984 tarihli ve 233
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 9/11/2009 tarihli
ve 27401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana
Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (j), (m), (o),
(p), (u) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“f) Hizmet: Teşekkülün ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için; 4734 sayılı Ka-
mu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan, Kamu İhale Kurumu ta-
rafından onaylanmış her türlü hizmet alımlarını,”

“j) İhtisas birimi: İş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip Genel Müdürlükçe
belirlenen uzmanlaşmış birimi,”

“m) Mal: Teşekkülün ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için; 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan, Kamu İhale Kurumu tarafın-
dan onaylanmış her türlü mal alımlarını,”

“o) Muhasebe birimi: Merkezde; Mali İşler Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise;
muhasebe işlemleriyle görevli birimi,”

“p) Satın alma birimi: Satın alma işlemleriyle görevli başkanlık veya birimleri,”
“u) Taşra teşkilatı: Teşekkülün merkez teşkilatı dışındaki birimleri,”
“v) Teklif: Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde/alımlarda isteklinin Teşekküle sun-

duğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık

usulü ve doğrudan temin bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir ör-

neği, ilân veya daveti izleyen üç iş günü içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çıkılan ihalede alınan teklifler, ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından
açıldıktan sonra değerlendirilir ve ihale komisyonunun aldığı karar ihale yetkilisinin onayı ile
yürürlüğe girer.

(4) İhale komisyonları, yapacakları yasaklılık teyitlerini Kamu İhale Mevzuatı hüküm-
leri doğrultusunda yerine getirecektir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

talep sahibi birimin istek yazısı ve ekindeki yaklaşık maliyet tablosu ile varsa tedarikçi/hizmet
sunucusu listesi, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki ihale dokümanları, ödeneğe iliş-
kin belgeler, ilan metinleri, düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar, istekliler
tarafından sunulan başvurular, teklifler ve diğer belgeler, alımın sadece gerçek veya tüzel tek
kişi tarafından karşılanacağı söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış ge-
rekçeli yazı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu-
lunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyet, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında
geçen süre dikkate alınarak yaklaşık maliyeti hazırlayan birim veya ihale komisyonu tarafından
güncellenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Şartname ve sözleşmelerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) İç ve dış piyasalardan temin edilecek, mal ve hizmet alımlarında işin

özelliğine göre teknik ve idari şartname olmak üzere iki tip şartname hazırlanır.
(2) Teşekkül bu Yönetmeliğe uygun şekilde tip idari şartname ve sözleşme tasarısı ha-

zırlayabilir.
(3) Yurt içi veya yurt dışı piyasalardan satın alınacak makine-ekipman ve malzemeler

ile hizmet alımları için hazırlanacak şartnameler ve sözleşme tasarılarında aşağıda belirtilen
hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve hükümler yer alır.

a) Teknik şartnameler; 
1) Satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal veya hizmeti, ihaleyi yürüten birim ve teklif

verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık
olarak tanımlayan, teknik ve/veya uygulama özelliklerini içeren, ihtiyaç sahibi birim tarafından
hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerdir. 

2) Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi birimler ile konuyla ilgili
birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde ve hazırlayanlar ta-
rafından onaylanmak suretiyle düzenlenir. 

3) Teknik şartnameler, mal veya hizmetin özelliği nedeniyle Teşekkülce hazırlanmasının
mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Teşekkül dışında konunun uzmanı kişi ya da kuruluşlara da hazırlatılabilir. 

4) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının
bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istek-
liler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenir. 

5) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımla-
malara yer verilir. Makine-ekipman alımı için hazırlanan teknik şartnamelerde istenen teknik
performans, proses performans değerleri, proje, kroki, analiz ve test yöntemleri ve benzeri
diğer hususlar belirtilir.
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6) Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemesi ve belirli
bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi esas olmakla birlikte,
gerekçe raporunda teknik zorunluluklarının belirtilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen hallerde
marka veya model belirtilebilir:

i) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin
belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka
veya model belirtilebilir.

ii) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-
lanması için zorunlu olan mal ve yedek parça alımlarında marka veya model belirtilebilir.

iii) Ulusal ve uluslararası bor ürünleri üretim, satış ve dağıtımında standart aranması
halinde, bunlara uyum sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu söz-
leşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model, uluslararası kabul
gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin zorunlu olması
durumunda, teknik şartnamede bu hususlara yer verilebilir.

iv) Belli bir kalitenin ve standardizasyonun sürekli sağlanabilmesi için üçten az olma-
mak üzere marka veya model belirtilebilir.

7) Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için yedek par-
çasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkün-
dür. 

8) Gerekli görülen diğer bilgi ve düzenlemelere yer verilir.
b) İdari şartnameler ve sözleşmeler; 
1) Temin edilecek mal veya hizmetin, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dâhi-

linde temin edilebilmeleri için düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlene-
cekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen
belgedir.

2) İdari şartnameler; mevcut idari, ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve
daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ve teknik şartlar göz
önünde bulundurularak, gerekli hallerde hukuk biriminin de görüşü alınarak talep sahibi, satın
alma veya konuyla ilgili ihtisas birimince mal veya hizmet alımı işinin özelliğine göre hazır-
lanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İdari şartnamelerde ve sözleşmelerde bulunması gereken hususlar 
MADDE 12 – (1) İdari şartnamelerin ve sözleşmelerin; talep edilen mal veya hizmetin

istenen özelliklerde ve zamanında temin edilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli idari, mali,
ticari ve hukuki şartları ihtiva etmesi esastır.

(2) İdari şartnamelerde; 
a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve alınacak geçici, kesin ve varsa

diğer teminatların şekli ve oranı,
b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim termini ve makine-ekipmanların perfor-

mans terminleri ve performans teminatı kesinti oranları ile bu süre ve terminlere uyulmaması
halinde, uygulanacak gecikme cezaları,

ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,     
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif
tekliflerin nasıl değerlendirileceği,         

6 Aralık 2018 – Sayı : 30617                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı,

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar,      

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
usul ve esaslar,     

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli malı teklif eden istekliler
lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

j) Teklif ve sözleşme türü,
k) Geçici, kesin ve performans teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
l) İhale saatinden önce veya sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde iha-

lenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu hususu,
m) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapa-

cağı ihalelerde 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı hususu,          
n) Yurt dışı alımlarına ilişkin İdari Şartnamelerde; fiyat, ödeme, teslim yeri, teslim şekli

ve süresi, sevkiyat, cezalar, mücbir sebepler, sözleşmenin feshi, sözleşmenin devri, uyuşmaz-
lıkların çözümü, G.T.I.P. numarası, yükleme ve boşaltma işlemlerinde gözetim ve benzeri hu-
suslar,

o) Gerekli görülen diğer bilgi ve hükümler,
yer alır.
(3) Sözleşmede;
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) Teşekkülün adı ve adresi,
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve işin süresi,
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline

dahil olacağı,
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar,
ı) Kesin ve varsa diğer teminat miktarları ile teminatların iadesine ilişkin şartlar,
i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,
j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
k) Cezalara ilişkin hükümler,
l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,
o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,
ö) Yüklenicinin varsa sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorum-

lulukları,
p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,
r) Anlaşmazlıkların çözümü,
s) Gerekli olan hallerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler,
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ş) Yurt dışından yapılan alımlara ilişkin düzenlenecek sözleşmelerde yukarıda yer alan
hükümlerden uygun olan maddeler,

t) Gerekli görülen diğer bilgi ve hükümler,
yer alır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı ya-

pıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu
tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce
tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun gö-
rülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale
dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün
öncesinden, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir iş
günü önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden
önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır. 

(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar, ilan veril-
meksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir iş günü önce yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Teşekkül bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendir-
meye alıp almamakta serbesttir. Bu talebin ve yapılacak açıklamanın Teşekkülce uygun görül-
mesi halinde bu açıklama; o ana kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza kar-
şılığı elden tebliğ edilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alan-
lara, bu doküman ile birlikte verilir. Yapılacak açıklama, ihale dokümanı alanlara son teklif
verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bu-
lunanın kimliği belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

(3) İhale dokümanına karşı yapılacak başvurular ile açıklama talebinde bulunacakların,
başvuru sahibinin adı soyadı/unvanı, tebligata esas adresi, e-posta ve faks bilgileri ile yurt dışı
alımlar hariç, ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belgeyi, ticaret sicil veya oda kayıt bel-
gesini, imza sirküleri veya imza beyannamesini başvurusuna eklemeleri zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde ihaleye katılmayacakları

belirtilenler ihalelere katılamaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) İlanın nerede yayımlanacağı, yayımlanma süresi ve varsa doküman

bedeli ihale onayında belirtilir.
(2) İlanların, ihale gününden en az on beş gün önce yayımlanması esastır. Ancak acil

durumlarda gerekçeleri ihale onayında belirtilmek suretiyle bu süre yedi güne kadar indirilebilir. 
(3) İlanlar kamu ihale kurumu bülteninde yayımlanır. Teşekkülce gerek görülmesi ha-

linde Teşekkülün internet sitesinde, yerel, ulusal ve uluslararası basın yayın organlarının biri
veya bir kaçında ayrıca ihale duyurusu yapılabilir.

(4) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen
güncel parasal limitin % 3’ünü aşmayan alımlarda ilan, yalnızca Teşekkülün internet sitesinde
yayımlanabilir. 

(5) Her durumda, ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara mektupla, faksla,
elektronik posta veya kayıtlı elektronik postayla ihale duyurusu yapılabilir.

6 Aralık 2018 – Sayı : 30617                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(6) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü
veya son başvuru günü dikkate alınmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale ilanlarında bulunması gereken hususlar 
MADDE 18 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.

İhale ilânında;
a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhale konusu işin adı, niteliği, yeri ve miktarı,
c) Geçici teminatı,
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi şartlarla alınacağı,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,
f) Numune istenecekse hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
g) İsteklilerde aranan şartlar ve belgelerin neler olduğu,
ğ) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapa-

cağı ihalelerde 4734 sayılı Kanuna tabi olmadığı, Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta ta-
mamen serbest olduğu,

hususlarının belirtilmesi zorunludur.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İhalenin iptal edilmesi 
MADDE 19 – (1) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi;
a) Teşekkülün gerek gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin ya-

pılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit edilmesi halinde, ihale
yetkilisinin onayını müteakip, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

b) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve
bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Te-
şekkülden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

c) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.

(2) Sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreçte ihalenin iptal edilmesi;
a) İdare gerekçesini belirtmek kaydıyla, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.

b) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal
bildirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Satın Alma ve İhale Usulleri”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A

maddesi eklenmiştir.
“Satın alma usulleri
MADDE 19/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları, ihale usu-

lüyle ve doğrudan teminle olmak üzere iki şekilde yapılabilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler, açık ihale usulü veya pazarlık

usulünden birisine göre yapılır.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Açık ihale usulü; bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Mal veya hizmet alımının pazarlık usulü ihale ile yapılabilmesi

için; 
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonucunda teklif temin edilememesi,
b) Ani ve beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen olayların or-

taya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
c) İhalenin araştırma-geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan

nitelikte olması,
ç) İhale konusu mal ya da hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-

niyle, teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi, 
d) Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili her türlü mal, hammadde ve ürünün karayolu, de-

miryolu, havayolu taşıtları ile taşınması kapsamında; nakliye, taşıt, iş makinesi, gemi ve kon-
teyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dâhil olmak üzere
her türlü hizmetin satın alınması, 

e) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,

f) İhale konusu mal veya hizmet alımının Teşekkülün faaliyetlerini aksatacak kadar acil
olması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Bu kapsamda yapılacak
olan ihalelerde talep eden birimin ihtiyacın aciliyetini ve gerekçesini talebinde belirtmesi ve
bu hususa ihale onayında yer verilmesi,

g) Yatırım programında yer alan mal alımlarında ödeneğin o yıl içinde kullanılamama
riskinin öngörülmesi,

ğ) İhalenin iptali veya İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması
sebebi ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için temini zorunlu ihti-
yaçların olması,

h) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) ben-
dinde belirlenen güncel parasal limitin 1/3’ünü geçmeyen mal ve hizmet alımları olması,  

gibi nedenlerden en az birinin bulunması gerekir.
(2) Pazarlık usulünde; ihtiyaç konusu alanda faaliyet gösteren en az üç istekliye, ihale

dokümanı bedelsiz gönderilerek ihaleye davet edilir. Davete rağmen üçten az teklif temin edil-
mesi halinde de ihale sonuçlandırılabilir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine
kadar tekliflerin sunulacağı yere verilir. 

(3) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, geçici
teminat alınması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile sözleşme düzenlenmesi
ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde açık-
lanan konularda yapılacak alımlarda; kesin teminatın alınıp alınmayacağı, ihale yetkilisinin
kararı ile belirlenir.

(4) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,
ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler,
öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı
içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem
ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda
şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları
netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini
vermeleri istenir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere is-
teklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(6) Son fiyat tekliflerinin okunması aşamasında da en avantajlı teklifin yaklaşık mali-
yetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması ihtimalinin olması durumunda,
ihale komisyonu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi/sahipleri ile yazılı teklif almak ve
bedel üzerinden anlaşmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda; ilan yapılmaksızın, ihale yetkilisince

görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar
doğrudan temin edilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç konusu ile ilgili özel bir hakka sahip ol-
ması. 

c) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve
standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan makine, orijinal yedek parça, ek malzeme
veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel
kişiden temin edilmesi.

ç) Teşekkülün ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili özgün nitelikteki
danışmanlık mal ve hizmet alımları.

d) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen
güncel parasal limitin % 3’ünü aşmayan mal ve hizmet alımları.

e) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner ser-
mayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı
döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanun-
larla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak ol-
dukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hiz-
metler doğrudan bu kuruluşlardan veya gerçek ve tüzel kişilerden temin edilebilir. Bu durumda
teminat alınmadan ve komisyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı
alım şartları oluşturularak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir. 

f) Yapılacak alımlarda ulusal ve uluslararası bor ürünleri üretim, satış ve dağıtımında
standart aranması halinde, bunlara uyum sağlanabilmesi için veya bir taahhüt kapsamında; ta-
ahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belirli bir marka, model,
uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri kriterlerin
zorunlu olması.

g) Teşekkülün yurt içi veya yurt dışı firmalarla ortak üretim, işbirliği ve benzeri nitelikte,
yazılı sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme
ile yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin ivedi
olarak belli gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.

ğ) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda,
Teşekkülü temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık
ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) Teşekkülü genel veya özel konularda temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı
uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde tescilini ve takibini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

(2) Olağanüstü haller, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların
ortaya çıkması üzerine, hayati önem arz eden mal veya hizmet alımına ilişkin ihtiyaçların ivedi
olarak karşılanmasının zorunlu olduğu durumlarda, komisyon kurulmadan ve teminat isten-
meden, merkez teşkilatında; yetki limitleri dikkate alınmaksızın ve gerekçeleri açıkça belirtil-
mek kaydıyla Genel Müdürün onayıyla taşra teşkilatında; yetki limitinin aşılmaması halinde
işletme müdürünün onayıyla yetki limitinin aşılması halinde ise bilahare Genel Müdürün bil-
gisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayıyla doğrudan alım yapılabilir.
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(3) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların
ortaya çıkması halinde; 

a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik
arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar, 

b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu
alımlar, 

alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarfla ya da elektronik ortamda fiyat
teklifi toplamak veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması
yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına
eklenmesi kaydıyla; merkezde, yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile
taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki li-
mitinin aşılması halinde Genel Müdürün bilgisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayı
ile doğrudan alım yapılabilir. 

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin
teknik birimlerce hazırlanan gerekçeler ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde oluşturulacaktır.
Bunlara ilişkin belgelerin ise ihale onay belgesinde belirtilmesi zorunludur.

(5) İhtiyacın niteliğine göre, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde
belli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi hususu ihale yet-
kilisinin takdirindedir. 

(6) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet alı-
mında ise buna ilişkin gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale ko-
misyonunun kurulması zorunludur. 

Ancak teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu, merkezde Genel Müdürün, taşra
teşkilatında ise işletme müdürünün takdirindedir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak verilir. İsteklilerce, fiyat teklifi
ve istenilen diğer ihale belgeleri ile geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mek-
tubunun kapalı zarfla veya paket içerisinde verilmesi zorunludur. 

(2) Teklif zarfının üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık
adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarf veya paketlerin yapıştırılan yeri istekli tarafın-
dan imzalanır ve kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek de-
ğerlendirmeye alınmaz.”

“(5) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar sıra numaralı alın-
dılar karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade
edilir. Posta veya kargo ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saa-
tine kadar ulaşması şarttır. Postada veya kargoda meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül
sorumlu değildir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler
muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak teklif veren istekliler açıklanarak tutanağa bağlanır.
Zarflar ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde teslim alınış sırasına göre açılır ve teklif
fiyatları açıklanarak tutanak düzenlenir.  Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol
tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanaklar, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.”

“c) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra
teklif kabul edilmez. Zarfların veya elektronik teklif mektuplarının ihale komisyonu huzurunda
açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edi-
lemez. Ancak en düşük teklifi birden fazla isteklinin vermesi durumunda, yalnız bu isteklilerden

6 Aralık 2018 – Sayı : 30617                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla fiyatların yüksek olduğu
kanaatine varılır ise tüm isteklilerden komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en
düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ya da, ihale komisyonunca
gerek görülmesi halinde Teşekkülce belirlenen zamanda isteklilere bildirim yapılarak, en düşük
fiyat üzerinden ikinci bir kapalı zarf ile ya da elektronik ortamda teklif alınarak indirim istemek
veya en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılmak suretiyle de ihale sonuçlandırıla-
bilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Teşekkül,

ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla, ihale konusu mal ve hizmetin özelliklerini de dikkate
alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer ile kulla-
nım ömrü ve amortismanı, garanti süresi, işletmecilik birim sarfları, bakım-onarım masrafları
ve periyotları gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belir-
ler.

b) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde
yararlanmak üzere net olmayan hususlarda, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını
isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale
dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla is-
tenilmez ve yapılamaz.

c) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Ancak, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını değiştirecek nitelikte ol-
maması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması
halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı ola-
rak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme
dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulun-
madığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve top-
lamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak
kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme
sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir. İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul
edip etmediğini komisyon huzurunda bir tutanakla veya yazılı olarak tebliğ tarihini izleyen beş
gün içinde teyit etmek zorundadır. Teşekkülce istenmesi halinde, istekli, düzeltilen teklifi kabul
edip etmediğini, yazıyla teyit etmek koşuluyla, faks veya elektronik posta ile bildirebilir. İs-
teklinin, düzeltilmiş teklife ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi veya düzeltilmiş teklifi
kabul ettiğini süresinde bildirmemesi durumunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatı gelir kaydedilir.

ç) İndirim istenmiş teklifler dahil, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde,
ihale komisyonu; öncelikle yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir
husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru
yapılıp yapılmadığını, verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını yeniden
sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder, yaklaşık maliyetin üze-
rinde olmakla birlikte bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun
bulması halinde Teşekkül yararı ve ihtiyacın gerekleri de dikkate alınarak ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirler veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması
halinde ise ihalenin iptaline karar verebilir.

d) İsteklilerden ve ilgili kurumlardan bilgi ve belgelerin yazılı olarak istenmesi ve alı-
nacak cevabın da yazılı olması esastır.
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e) İhaleye katılan isteklilerin yasaklılık teyitleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun ola-
rak gerçekleştirilir.

f) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması ha-
linde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip,

48/A maddesinde yer alan bildirim ve tebligat esasları dikkate alınarak, ihale üzerinde kalan
istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

(2) İhale üzerinde kalan istekli ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi istekliye ait
geçici teminatları muhafaza edilerek, diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale
üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra ikinci teklif sahibine ait geçici teminat
iade edilir. İhaleyi kazanan isteklinin sözleşme yapmaması halinde geçici teminatı gelir kay-
dedilerek ikinci avantajlı teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisinin onayı ile sözleşme yapılabilir.
İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek,
ihale iptal edilir. Sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında 4734 sayılı Kanunun yasaklar
ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) İhale sonucu, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayanlara ge-
rekçeleri de açıklanarak ihaleye katılan isteklilere bildirim ve tebligat esasları dikkate alınarak
bildirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiril-
mesini sağlamak amacıyla, işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak sözleşmenin yapılmasından
önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az
yüzde altı ile en fazla yüzde on oranı aralığında kesin teminat alınır.”

“(5) Yurt dışından doğrudan temin kapsamında yapılacak yedek parça alımlarında, kesin
teminat mektubu süreli olarak alınabilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Performansların teknik şartnamede belirtilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az
yüzde onu (%10) kadar, nakit ya da süreli teminat mektubu olarak performans teminatı alınır.
Ancak yurt dışı alımlarda akreditifli ödemelerde performans teminatı olarak akreditifte bakiye
tutulabilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Şartnamelerde, sözleşmelerde ya da sipariş mektuplarında öngörülmesi koşuluyla
sözleşme ya da toplam sipariş tutarının en fazla yüzde yirmi beşi kadar avans verilebilir.

(2) Avans ödemesi yapılabilmesi için, avans tutarı kadar süresiz avans teminat mektubu
verilmesi zorunludur. Ancak yurt dışı alımlarda avans teminat mektupları için süre belirtilebi-
lir.”

“(6) Hak ediş ödemelerinden kesinti yapılarak kapatılan miktar kadar avans teminat
mektubu serbest bırakılır.”

“(7) Yurt dışı alımlarda avans teminat mektubu sevkiyatların tamamlanmasından sonra
serbest bırakılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Yurt içi ve yurt dışı alımlara ilişkin yapılacak ödemelerle ilgili esas-

lara sözleşmede yer verilir.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 46 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin, muayene ve kabul iş-

lemlerinde, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül malın/hizmetin özelliğine göre ihale dokümanında yer alması kaydıyla
denetim, muayene ve kabul hususunda farklı düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 47/A
maddesi eklenmiştir.

“Hizmet alımları süre uzatımı
MADDE 47/A – (1) Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat

ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetlerinden memnun ka-
lınması ve Teşekkülün sahip olacağı diğer avantajların göz önünde bulundurulması kaydıyla
yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla (kanuni artışlar ve sözleşmesinde yer alan
artışlar hariç) en fazla 1 yıla kadar, bir defadan fazla olmamak üzere süre uzatımı yapılabilir.

(2) Hizmet alımı süre uzatımları, yüklenicinin kabulü ve talep sahibi birimin uygun gö-
rüşü alındıktan sonra, işin yürütümünü yapan birim tarafından ihale yetkilisinin onayının alın-
masını müteakip düzenlenecek protokolün taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48/A – (1) Teşekkül tarafından yapılacak bildirim ve tebligatın imza karşılığı

elden, faks veya elektronik posta ile yapılması esastır.
(2) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bil-

dirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Teşekkülün satın alma iş ve işlemleri

için tanımlanmış resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.
(4) Birinci fıkrada belirtilen usullerle tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü

posta yoluyla da bildirim yapılabilir.
(5) Teşekkül tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esas-

lara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe 48/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 48/B

maddesi eklenmiştir.
“Cezai hükümler ve ihalelerden yasaklama
MADDE 48/B – (1) İstekli ve yüklenicilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden

yasaklama işlemlerinde; 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulan-
masını teminen Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulan mevzuata göre hareket edi-
lir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kanun

ile Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, işlemi

başlamış olan ihalelerde; ihale işleminin tamamlanıp, mal veya hizmet alımının sonuçlanarak
dosyasının kapatılmasına kadar, 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Mad-
desinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
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MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yü-

rütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 42/A mad-
desinin başlığında yer alan “kolaylaştırmalarından” ibaresi “kolaylaştırmalardan” olarak de-
ğiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerinde yer
alan “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi
için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden” ibareleri “Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için
başvuru yapıldığı tarihten” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine
sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak
üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay
içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için
bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından
yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalat-
çıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında,
grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-
miştir.

“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih iti-

barıyla 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri,
statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde be-
lirtilen koşulu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilirler.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2006 26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/1/2008 26754
2- 31/7/2010 27658
3- 12/7/2011 27992
4- 2/8/2013 28726
5- 14/3/2014 28941
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 10282 

—— • —— 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10283 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1000 GR RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          RİZE 

 
 10423/1-1 

—— • —— 
PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 17.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4 - Nihai teklifler en geç 17.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 -Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 
Tel: 0 312 397 33 65 - 66 / Faks : 0 312 397 33 71 - 74 
İhale Hazırlık Şefliği: 1170-1171 10639/1-1 
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T.C. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI  

İHTİYACI 2 KISIM 18 KALEM TEMİZLİK  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı 2 Kısım 18 Kalem 

Temizlik Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, aynı listede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve 

çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.12.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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 10640/1-1 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

160 KALEM ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı 160 kalem endüstriyel mutfak malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

kurumca hazırlanan malzeme listesi ile aynı listede yer alan markalardan biri olmak kaydıyla 

teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride 

ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.12.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi 

teklifler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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. 10610/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10626/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10627/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10628/1-1 
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Türkiye Lokomotif ve Motor San. Anonim Şirketinden: 

 
 10629/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10633/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10634/1-1 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10635/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10636/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/1/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/14/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/16/1-1 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/17/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/18/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10625/19/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı  Profesör 1 
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Profesör 1 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Doçent 1 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi  Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 2 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Çevre Dalı 
Doktor Öğretim Üyesi 1 

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği  Doktor Öğretim Üyesi 1 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Profesör 1 
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 
yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 
belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 

ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 

fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans - Doktora) 

belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not 

ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım 

dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Mimarlık bölümüne başvuracak 

adayların Mimarlık Tarihi ve Mimarlıkta Modernizm Alanlarında tecrübeli olması beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmış olması gerekmektedir.) 

BAŞVURU ADRESİ:  

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 

İlan olunur. 10608/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

 
 10637/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 
‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. 
Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 
 

FAKÜLTE Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Sayı Açıklamalar 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Siyaset Bilimi alanında Doktora 
yapmış olmak, İZU Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterlerini 
sağlamak. İngilizce eğitim 
verebilecek yeterlilikte olmak 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü/İngiliz Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Doktorasını Amerikan Dili ve 
Edebiyatı alanında yapmış olmak, 
İZU Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerini sağlamak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Doktora 
Programından mezun olmak. İZU 
Akademik Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü Profesör 1 

Hemşirelik alanında Doktora 
yapmış ve Doçent unvanını 
Hemşirelik alanında almış olmak, 
İZU Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerini sağlamak. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk Bölümü İş 

ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı 

Profesör 1 
Sosyal Hukuk Alanında çalışmaları 
olmak. İZU Akademik Yükseltilme 
ve Atama Kriterlerini sağlamak. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 
Finans (İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Yönetim ve Denetim Muhasebesi 
alanında yayınları bulunmak. 
İZU Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerini sağlamak. 
İngilizce eğitim verebilecek 
yeterlilikte olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Doçentliğini Psikiyatri alanında 
almış. Psikiyatrik Rehabilitasyon 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. İZU Akademik Yükseltilme 
ve Atama Kriterlerini sağlamak 
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İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Profesör 1 

Siyaset Bilimi Alanında Doktora 
yapmış, İZU Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterlerini 
sağlamak, İngilizce eğitim 
verebilecek yeterlilikte olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Tefsir alanında 
yapmış olmak. İZU Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterlerini 
sağlamak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 

Profesör 1 
İZU Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerini sağlamak Doçent 1 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü/İngiliz Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Profesör 1 
İZU Akademik Yükseltilme ve 
Atama Kriterlerini sağlamak Doçent 1 

 10590/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar 
YDS 
Puanı 

ALES 
Puanı 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Endüstri Mühendisliği veya 
İşletme Mühendisliği bölümü 
lisans mezunu olmak. Endüstri 
Mühendisliğinde Lisansüstü 
programlarından birinde kayıtlı 
olmak. 

80 70 

 
Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların 
son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi : 06 Aralık 2018 
Son Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2018 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 24 Aralık 2018 
Giriş Sınavı Tarihi : 27 Aralık 2018 
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 07 Ocak 2019 
İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme 

sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak 
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL 10590/2/1-1 
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Gümüşhane - Kürtün Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MÜHENDİS ALIM İLANI 

Kürtün Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,2018 KPSS türü, 
KPSSP3 taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 
yoluyla mühendis alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı 

Kadro 
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı 

1 Mühendis TH 9 1 

İnşaat 
Mühendisliği 

Lisans 
programından 
mezunu olmak 

Erkek/ 
Kadın 

KPSSP3 
2018 KPSS den 

En az 70 
Puan almak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş (1) mühendis kadrosu 

için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.  
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen mühendis kadrosuna atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 

bulunmamak. 
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen mühendis kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme 
Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b. Lisans programlarından İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.  
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
ç. En az C sınıfı İş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak. 
d. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak; 
• İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet sitesinden 

(www.kurtun.bel.tr) temin edilecektir.  
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• İş güvenliği uzmanı belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir.) 
• Sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 17.12.2018 günü saat 8:00’den 21.12.2018 günü 

saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. 
• Kürtün Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri 

gerekmektedir, 
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,  
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL 

EDİLENLERİN İLANI: 
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
24.12.2018 tarihinde belediyemiz internet sitesinde ilan edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Kürtün Belediyesi Toplantı Salonunda; 27.12.2018 günü saat 10:00 da başlamak üzere 

sözlü sınav yapılacaktır. 

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, 

başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak 

üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 10613/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10426/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 

 

 
 10427/1-1 



6 Aralık 2018 – Sayı : 30617 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10465/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

2

9

21

22
30

40

41
43
61

119

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/12/2018 Tarihli ve 1852

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Elektronik Tebligat Yönetmeliği
–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2017/163, K: 2018/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2018/61, K: 2018/107 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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