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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/7460
20 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/3/2015 tarihli ve 7520834 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru-
lu’nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    A. BABACAN                           Y. AKDOĞAN                            N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                         A. İSLAM                                 V. BOZKIR                                       F. IŞIK
                Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    İ. YILMAZ                                       İ. GÜLLÜCE                           M. ÇAVUŞOĞLU                              N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                        A. Ç. KILIÇ                                 M. M. EKER                                 N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                    C. YILMAZ                                 Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                               Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Nisan 2015
CUMARTESİ
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7430

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih-

lerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih

ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                      N. AVCI

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  A. Ç. KILIÇ                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİLİ TEKSTİL LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZ METOTLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (96/73/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Tekstil
Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (96/73/AT) yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK (96/74/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil
Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ
YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK (94/11/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketicinin
Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiket-
lenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÜÇLÜ TEKSTİL LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZ METOTLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK (73/44/AT)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2001 tarihli ve 24382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üçlü Tekstil
Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT) yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF

KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE
İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tekstil elyaf isimleri, tekstil ürünleri elyaf

kompozisyonlarının etiketleme ve işaretlemeleri, hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar
içeren tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi ile tekstil ürünlerinin elyaf kompozis-
yonlarındaki ikili ve üçlü tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analiz yoluyla tespit edilmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen tekstil ürünlerini ve ikinci fıkrada

belirtilen ürünleri kapsar.
(2) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından aşağıdaki ürünler tekstil ürünleri olarak de-

ğerlendirilir:
a) Ağırlıkça en az % 80 tekstil elyafı içeren ürünler,
b) Ağırlıkça en az % 80 tekstil bileşenlerinden oluşan mobilya, şemsiye ve güneşlikler,
c) Ağırlıkça en az % 80 tekstil bileşenlerinden oluşmak şartıyla, aşağıdaki ürünlerin

tekstil unsurları:
1) Çok katmanlı zemin kaplamalarının üst katmanları,
2) Yatak örtüleri,
3) Kamp ürünlerinin örtüleri.
ç) Kompozisyonu belirtilmiş olmak kaydıyla diğer ürünlerle birleştirilmiş ve bunların

bir parçasını oluşturan tekstil ürünleri.
(3) Bu Yönetmelik; kendilerine tedarik edilen ve mülkiyeti kendilerine ait olmayan

malzemelerle üretim yapan esnaf ve sanatkârlar ile kendi evlerinde üretim yapan gerçek kişilere
uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik, serbest çalışan terziler tarafından üretilen, kişiye özel tekstil ürün-
lerini kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına
Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Astar: Bir veya daha fazla kenarın uygun şekilde tutturulmasıyla tekstil materyalinin

tek bir katmanı veya çoklu katmanlarından oluşan giyecek ve diğer ürünlerin yapımında kul-
lanılan ayrı bir bileşeni,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Belirlenmiş istisna: Temiz, kuru kütle tabanında, klasik unsurlar vasıtasıyla ayarlama

ile elyaf bileşenlerinin yüzdesi hesaplanırken kullanılacak yeniden ortaya çıkan nemin değerini,
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ç) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Dahili etiketleme: Çeşitli tekstil ürünleri veya bileşenleri için tek bir etiketin kulla-
nılmasını,

e) Etiketleme: Tekstil ürününe bir etiket iliştirilmesi yoluyla gerekli bilginin tekstil ürü-
nüne yerleştirilmesini,

f) Görünür genişlik: Şerit veya tüpün katlanmış, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bü-
külmüş genişliği veya genişliğin tek tip olmadığı yerlerde ortalama genişliği,

g) Harici elyaf: Etiket ya da işaretlemede belirtilenler dışındaki elyafı,
ğ) İşaretleme: Dikiş, nakış, baskı, kabartma veya başka herhangi bir teknoloji uygula-

masıyla gerekli bilgilerin tekstil ürünü üzerinde doğrudan belirtilmesini,
h) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak

piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
ı) Tek kullanımlık ürün: Sadece bir defa veya sınırlı bir süre kullanılmak üzere tasar-

lanmış ve normal kullanımı aynı veya benzer bir amaç için sonraki kullanımları amaçlamayan
tekstil ürününü,

i) Tekstil Bileşeni: Bir tekstil ürününün tanımlanabilir elyaf içeriği olan parçasını,
j) Tekstil Elyafı:
1) Esnekliği, inceliği ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ile

karakterize edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini,
2) Görünür genişliği 5 mm’yi geçmeyen, daha geniş şeritlerden veya filmlerden kesil-

miş şeritler de dahil olmak üzere, ek-1’de yer alan tablo 2’de listelenen elyafın üretilmesi için
kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil uygulamaları için uygun olan esnek şerit veya tüp-
leri,

k) Tekstil Ürünü: Kullanılan karıştırma veya birleştirme işlemlerine bakılmaksızın, yal-
nızca tekstil elyafından oluşmuş ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı
hazır veya hazır ürünleri,

l) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmeliğin ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Av-
rupa Komisyonunun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

m) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
bunların farklı kişiler olması halinde öncelikli olarak ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt
edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin
Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı;
ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini
etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tekstil Ürünlerinin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesine

İlişkin Hükümler

Tekstil ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin genel kural
MADDE 5 – (1) Tekstil ürünleri, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketlenir,

işaretlenir ve gerekli ticari belgelerin eşliğinde piyasaya arz edilir.
Tekstil elyaf isimleri
MADDE 6 – (1) Tekstil ürünlerinin etiketleri ve işaretlemelerinde elyaf kompozisyon-

larını tanımlamak için sadece ek-1’de listelenen tekstil elyaf isimleri kullanılır.
(2) Ek-1’de listelenen isimlerin kullanımı, içeriği ek-1’de düzenlenen tanımlara uygun

olan tekstil elyafı için mümkündür.
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(3) Ek-1’de listelenen isimler tek başlarına, kök olarak ya da sıfat olarak diğer elyaf
için kullanılmaz.

(4) “İpek” terimi, tekstil elyafının şeklini veya devamlı filament ipliğinin belirli bir su-
numunu belirtmek için kullanılmaz.

Yeni tekstil elyaf isimleri için başvurular
MADDE 7 – (1) Üretici, Bakanlığa ek-1’de düzenlenen listeye, yeni tekstil elyaf ismi

eklenmesi için başvurabilir. Başvuru, ek-2’de belirtilen belgeler ile yapılır.
Saf tekstil ürünleri
MADDE 8 – (1) Tamamen aynı elyaftan oluşan tekstil ürünleri “%100”, “saf” veya

“tamamen” olarak etiketlenebilir ya da işaretlenebilir. Bunlar veya benzer terimler diğer tekstil
ürünleri için kullanılamaz.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, ağırlıkça % 2’den
fazla harici elyaf içermeyen tekstil ürünlerinin de, bu miktarın iyi üretim uygulamalarında tek-
nik olarak kaçınılmaz olması ve rutin olarak eklenmemesi şartıyla, tamamen aynı elyaftan oluş-
tuğu kabul edilir.

(3) Karde işleminden geçirilmiş olan ve ağırlıkça % 5’ten fazla harici elyaf içermeyen
bir tekstil ürününün de, bu miktarın iyi üretim uygulamalarında teknik olarak kaçınılmaz olması
ve rutin olarak eklenmemesi şartıyla, tamamen aynı elyaftan oluştuğu kabul edilir.

Yapağı yünü ve kırkım yünü ürünleri
MADDE 9 – (1) Bir tekstil ürünü, bir işlenmiş ürüne daha önceden dahil edilmemiş,

söz konusu ürünün üretiminde gerekli olan işlemlerin haricinde herhangi bir keçeleşme ve/veya
eğirme süreçlerine maruz kalmamış ve işlem veya kullanım nedeniyle zarar görmemiş yün el-
yafından oluştuğu sürece ek-3’te düzenlenen isimlerden biri ile etiketlenebilir veya işaretlene-
bilir.

(2) Birinci fıkradan farklı olarak; ek-3’te listelenen isimler, aşağıda belirtilen şartların
tamamının karşılanması halinde, bir tekstil elyafı karışımı içeriğindeki yünü tanımlamak için
kullanılabilir:

a) Karışımdaki tüm yün, birinci fıkrada belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.
b) Bu yün, karışımın toplam ağırlığının % 25’inden daha azını oluşturmamalıdır.
c) Gelişigüzel karışım durumunda, yün sadece tek bir başka elyaf ile karışmış olmalıdır.
Bu tür karışımların tam kompozisyon yüzdesi sağlanmalıdır.
(3) Bir karde süreci geçirmiş yün ürünler de dahil olmak üzere bir ve ikinci fıkralarda

bahsedilen ürünlerdeki harici elyaflar, ağırlıkça % 0,3’ü aşmamalı, iyi üretim uygulamalarında
teknik olarak kaçınılmaz olmalı ve rutin olarak eklenmemiş olmalıdır.

Çok elyaflı tekstil ürünleri
MADDE 10 – (1) Tekstil ürünleri, kendisini oluşturan tüm bileşen elyafın isimleri ve

ağırlık yüzdeleri ile birlikte azalan sırayla etiketlenir ya da işaretlenir.
(2) Birinci fıkradan farklı olarak ve 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kal-

mak üzere, bir tekstil ürününün toplam ağırlığının en fazla % 5’ini oluşturan bir elyaf veya
toplu olarak tekstil ürününün toplam ağırlığının % 15’ine kadar olan elyaflar, üretim aşama-
sında kolayca tespit edilememeleri halinde, ağırlıkça toplam yüzdelerinin hemen öncesi veya
sonrasında “diğer elyaf” terimi ile belirtilebilir.

(3) Keten yüzdesinin kolalanmamış kumaşın toplam ağırlığının en az % 40’ı olduğu
saf pamuk çözgüsü ve saf keten atkısı olan ürünler, “saf pamuk çözgü - saf keten atkı” şeklinde
kompozisyon ayrıntıları ile beraber olmak şartıyla “pamuk keten birleşimi” olarak isimlendi-
rilebilir.

(4) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, üretim aşamasında
kompozisyonlarının belirlenmesi zor olan tekstil ürünleri için, etiket veya işaretlemede “karışık
elyaf” terimi ya da “belirlenmemiş tekstil kompozisyonu” terimi kullanılabilir.

(5) Birinci fıkradan farklı olarak, ek-1’de yer almayan elyaf, ağırlıkça toplam yüzdele-
rinin hemen öncesi veya sonrasında “diğer elyaf” terimi ile belirtilebilir.
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Dekoratif elyaf ve antistatik etkili elyaf
MADDE 11 – (1) Bitmiş ürünün ağırlıkça % 7’sini geçmeyen, tamamen dekoratif, gö-

rülebilir ve yalıtılabilir olan elyaf, 8 ve 10 uncu maddelerde belirtilen elyaf kompozisyonlarında
hesaba katılmak zorunda değildir.

(2) Antistatik etki elde etmek amacıyla birleştirilmiş ve bitmiş ürünün ağırlığının
% 2’sini geçmeyen metalik elyaf ve diğer elyaf, 8 ve 10 uncu maddelerde belirtilen elyaf kom-
pozisyonlarında hesaba katılmak zorunda değildir.

(3) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında bahsedilen ürünler için, birinci ve ikinci fık-
ralarda belirtilen yüzdeler, çözgünün ve atkının ağırlığı üzerinde ayrı ayrı hesaplanır.

Çok bileşenli tekstil ürünleri
MADDE 12 – (1) Farklı tekstil elyaf içeriği olan, iki veya daha fazla tekstil bileşeni

içeren herhangi bir tekstil ürünü, her bir bileşenin tekstil elyaf içeriğini belirten bir etiket veya
işaretleme taşır.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen etiketleme veya işaretleme, tekstil bileşenlerinin asıl astar
olmaması ve bu bileşenlerin tekstil ürününün toplam ağırlığının % 30’undan daha azını temsil
etmesi halinde zorunlu değildir.

(3) İki veya daha fazla tekstil ürünü, aynı elyaf içeriğine sahipse ve olağan olarak tek
bir takım oluşturuyorsa, tek bir etiket veya işaretleme taşıyabilir.

Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri
MADDE 13 – (1) Piyasaya arz edilen tekstil ürünlerinde hayvansal menşeli tekstil ol-

mayan parçaların varlığı, söz konusu parçaları içeren ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlen-
mesinde “hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içerir” ifadesi kullanılarak belirtilir.

(2) Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olamaz ve tüketicinin kolayca anlayabileceği
şekilde yapılır.

Belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi için özel hükümler
MADDE 14 – (1) Ek-4’te listelenen tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonları, aynı

ekte düzenlenen etiketleme ve işaretleme hükümlerine uygun olarak belirtilir.
Etiketler ve işaretlemeler
MADDE 15 – (1) Piyasaya arz edilen tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonlarını belirte-

cek şekilde etiketlenir veya işaretlenir. Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi kalıcı,
kolay okunabilir, görülebilir ve ulaşılabilir şekilde yapılır ve etiketler sağlam bir şekilde ilişti-
rilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, ürünler tedarik zincirindeki iktisadi iş-
letmelere tedarik edildiğinde veya kamu sözleşmeleri gereği bir yetkili makam tarafından ve-
rilen bir siparişin teslimatı amacıyla tedarik edildiğinde, ürün beraberindeki ticari belgeler, eti-
ket veya işaretlemelerin yerine geçebilir ya da bunları tamamlayabilir.

(3) 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozis-
yonları tanımları, ikinci fıkrada bahsedilen ürün beraberindeki ticari belgelerde açıkça gösterilir.
Mekanize işlem kodu olanlar ile aynı ticari belgelerde açıklanmak şartıyla uluslararası stan-
dartlarda tanımlananlar hariç olmak üzere kısaltmalar kullanılamaz.

Etiket veya işaretleme yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Bir tekstil ürünü piyasaya arz edildiğinde üretici, etiket veya işaret-

lemenin yapılması ile bunların içerdiği bilgilerin doğruluğunu sağlamak zorundadır.
(2) Dağıtıcı, piyasada bulundurulan tekstil ürünlerinin bu Yönetmelikte öngörülen uy-

gun etiketleme veya işaretlemeyi taşımasını sağlamak zorundadır.
(3) Üretici ve dağıtıcı, piyasaya arz edilen tekstil ürünleri ile birlikte sağlanan herhangi

bir bilginin, bu Yönetmelikle düzenlenen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları ta-
nımları ile karıştırılmamasını sağlamak zorundadır.

Tekstil elyaf isimlerinin ve elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı
MADDE 17 – (1) Piyasaya arz edilen tekstil ürünlerinde 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde

bahsedilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımları; katalog, ticari literatür, ambalaj, etiket ve
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işaretlemelerde kolayca okunabilir, görülebilir ve belirgin olmalı; tek bir boyut, biçim ve yazı
tipinde basılmalıdır. Bu bilgiler, satın alma işleminin elektronik ortamda yapılması durumunda
da, satın alma işleminden önce tüketiciye açıkça sunulmalıdır.

(2) Üreticinin ticari markası veya ismi 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde bahsedilen tekstil
elyaf kompozisyonu tanımlarının hemen öncesi veya sonrasında verilir. Bununla birlikte, üre-
ticinin ticari markası veya ismi, kendi başına veya kök olarak ya da sıfat olarak ek-1’de liste-
lenen tekstil elyaf isimlerinden birini veya bunlarla karıştırılabilecek bir ismi içeriyorsa; söz
konusu ticari marka ya da isim 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde bahsedilen tekstil elyaf kompo-
zisyonu tanımlarının hemen öncesi veya sonrasında verilir. Diğer bilgiler her zaman ayrı olarak
gösterilir.

(3) Etiketleme veya işaretleme Türkçe olarak da yapılır. Bobinler, makaralar, çileler,
yumaklar veya diğer küçük miktardaki dikiş, tamir veya nakış iplikleri için bir önceki cümle,
18 inci maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen dahili etiketlemeye uygulanır. Bu ürünlerin tek
başına satıldığı durumlarda, dahili etiketleme de yapılması şartıyla Avrupa Birliği kuruluşlarının
resmi dillerinden herhangi birinde etiketlenebilir veya işaretlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar ve Elyaf Kompozisyonlarının

Belirlenmesine İlişkin Hükümler

İstisnalar
MADDE 18 – (1) 12, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yer alan kurallara, ikinci, üçüncü ve

dördüncü fıkralarda belirtilen istisnalar uygulanır.
(2) Ek-5’te listelenen tekstil ürünlerinin etiketlerinde ve işaretlemelerinde tekstil elyaf

isimleri veya elyaf kompozisyonunun belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, üreticinin ticari
markası veya ismi, kendi başına veya kök olarak ya da sıfat olarak, ek-1’de listelenen isimler-
den birini veya bunlarla karıştırılabilecek bir ismi içeriyorsa, 12, 15, 16 ve 17 nci maddeler
uygulanır.

(3) Aynı tip ve elyaf kompozisyonunda olan ve ek- 6’da listelenen tekstil ürünleri, dahili
etiketleme ile birlikte piyasaya arz edilebilir.

(4) Metre ile satılan tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonu, parça veya rulo üzerinde
gösterilerek piyasaya arz edilebilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen tekstil ürünleri, bu ürünlerin elyaf kom-
pozisyonları tüketici de dahil olmak üzere, tedarik zincirindeki her alıcı tarafından bilinecek
şekilde piyasaya arz edilir.

Elyaf kompozisyonunun belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu belirlemek amacıyla ya-

pılacak denetimlerde, ek-8’de düzenlenen metotlar veya aynı ekte belirtilen uyumlaştırılmış
standartlar dikkate alınır.

(2) 8, 9 ve 10 uncu maddelerde düzenlenen elyaf kompozisyonlarının belirlenmesinde,
ek-7’de listelenen parçalar dikkate alınmaz.

(3) 8, 9 ve 10 uncu maddelerde düzenlenen elyaf kompozisyonları, ek-7’de belirtilen
parçalar çıkarıldıktan sonra, her elyafın mutlak kuru kütlesine ek-9’da düzenlenen ilgili belir-
lenmiş istisnalar uygulanarak belirlenir.

(4) Belirli bir analiz metodu olmayan tekstil karışımlarının elyaf kompozisyonlarını
belirlemek amacıyla testini yapan laboratuarlar analiz raporunda; elde edilen sonuç, kullanılan
metot ve doğruluk derecesini belirtir.

İhtiyat payları
MADDE 20 – (1) Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarını belirlemek amacıyla

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ihtiyat payları dikkate alınır.
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(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, 10 uncu madde uya-
rınca belirlenecek elyaf kompozisyonundaki harici elyafların varlığı, bu elyafların yüzdesi aşa-
ğıdaki değerlere ulaşmadığı sürece belirtilmek zorunda değildir:

a) Ürünün üretimi sırasında teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve rutin olarak eklenmediği
sürece, tekstil ürününün toplam ağırlığının %2’si veya,

b) Ürünün üretimi sırasında teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve rutin olarak eklenme-
diği sürece, karde işlemi geçirmiş tekstil ürünlerinin toplam ağırlığının %5’i.

(3) Etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların toplam ağırlığı ile ilgili olarak,
10 uncu madde gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonu beyanı ile 19 uncu madde gereğince
yürütülen analizden elde edilen yüzdeler arasında %3 oranında üretim ihtiyat payına izin verilir.
Bu ihtiyat payı, ayrıca aşağıdaki durumlarda uygulanır:

a) 10 uncu madde uyarınca ‘diğer elyaf’ ifadesi ile adlandırılmış elyaflar
b) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yün yüzdesi

analizin amacına uygun olarak, ihtiyat payları ayrı hesaplanır. Bu fıkrada değinilen ihtiyat payı
hesaplanırken hesaba alınacak toplam ağırlık, nihai ürünün elyaflarının ağırlığından bu mad-
denin ikinci fıkrasında değinilen ihtiyat payı uygulanırken bulunan herhangi bir harici elyafın
ağırlığının düşürülmesiyle bulunur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen ihtiyat paylarının kümülatif uygulamasına,
ikinci fıkrada belirtilen ihtiyat payını uygularken, etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen
elyafların, aynı kimyasal türün bir veya daha fazla olduğunu kanıtlayan analizler sonucunda
yalnızca harici elyafların bulunması durumunda izin verilir.

(5) Üretim süreci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenlerden daha yüksek ihtiyat payı
gerektiren belirli tekstil ürünlerinde, Bakanlık, daha yüksek ihtiyat payına izin verebilir. Tekstil
ürününü piyasaya arz etmeden önce üretici, olağanüstü üretim koşulları için yeterli neden ve
kanıt sağlayarak, Bakanlığa yetkilendirilme talebini sunar. Yetkilendirme sadece olağanüstü
hallerde ve üretici tarafından yeterli gerekçe sağlandığı durumlarda verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf

Kompozisyonlarının Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi Hakkındaki 27/9/2011 tarihli ve (AB)
1007/2011 sayılı Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve dene-

timi, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından ya-
pılır.

Yaptırım
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde, üreticiye Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca
düzeltme süresi verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4703 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin,
a) 13 üncü maddesi 1/1/2016 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ürünlere uygulanmak

üzere anılan tarihte,
b) diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ

YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN
ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilere satış amacıyla üretilen ayakka-

bıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesine dair usul ve esas-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dağıtıcı tarafından tüketiciye perakende satış amacıyla

sunulan tüm ayakkabı çeşitlerine uygulanır. Ek-3’teki listede yer alan ayakkabı çeşitleri sınır-
layıcı değildir.

(2) Aşağıda yer alan ayakkabılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
a) İkinci el veya eskimiş ayakkabılar,
b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ayakkabılar,
c) 27/7/1976 tarihli ve 76/769/EEC sayılı "Belirli Tehlikeli Maddelerin ve Preparatların

Pazarlanmasındaki Kısıtlamalara İlişkin Direktif" kapsamına giren ayakkabılar,
ç) Oyuncak ayakkabılar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına
Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ayakkabı: Ek-1 ve ek-2’de belirtilen ayrı ayrı pazarlanan parçaları da içeren, ayağı

kapatmak veya korumak amacıyla tasarlanmış, tabanı olan tüm nesneleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Etiket: Ayakkabı yapımında kullanılan malzemeler ve ayırıcı özellikler konusunda,

tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kullanılan çeşitli boyut ve şekildeki tanıtma materyalini,
d) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
bunların farklı kişiler olması halinde öncelikli olarak ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt
edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin
Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı;
ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini
etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Etiketlemeye İlişkin Genel Hükümler

Etiket bulundurma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ayakkabı çiftinin birinde veya her iki-

sinde, aşağıda yer alan ayakkabı parçalarını oluşturan ve ayakkabıların temel unsurlarının ya-
pımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgileri, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekil veya yazılı açık-
lamalar kullanılarak 6 ncı maddede belirtilen biçimde içeren etiketin bulundurulması zorun-
ludur.

a) Ayakkabı yüzü,
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b) İç astar ve taban,
c) Dış taban.
(2) Ayakkabı yüzünün yapımında kullanılan malzemelerin sınıflandırılmasının belirtil-

mesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkra hükümleri ve ek-2’de yer alan tanım ve şekiller kullanılır.
Bu sınıflandırmada, bilek yaması, şerit, süs, toka, kopça, brit veya benzer türdeki eklemeler
şeklindeki aksesuarlar veya pekiştirme malzemeleri dikkate alınmaz. Dış tabanın sınıflandırıl-
ması ise, 6 ncı madde hükümleri uyarınca tabanda kullanılan malzemenin hacmine göre yapılır.

Etiketin konuluş biçimi
MADDE 6 – (1) Etiket, ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde baskı, yapıştırma,

kabartma veya iliştirme suretiyle konulur.
(2) Etiket, ek-1 ve ek-2’de belirtilen biçimde, ayakkabının üst yüzünün ve iç astar ve

tabanının en az % 80'ini oluşturan malzeme ve dış taban hacminin en az % 80’ini oluşturan
malzemeye dair bilgileri içerir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerden hiçbiri % 80
oranına ulaşmıyorsa, ayakkabıyı meydana getiren en yüksek orandaki iki malzemeye ilişkin
bilgi etikette yer alır.

(3) Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgiler, ayakkabıda yer alır.
Üretici tarafından, bu bilgileri belirtmek için, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekiller veya yazılı ifa-
deler kullanılır.

(4) Etiket, görülebilir, güvenli şekilde iliştirilmiş, erişilebilir olmalıdır. Etiketin üzerin-
deki şekillerin boyutlarının içerikteki bilgilerin anlaşılmasını sağlayacak büyüklükte olması
zorunludur.

(5) Etiket tüketiciyi yanıltıcı olamaz.
(6) Etikette, gerekli görüldüğü takdirde, bu Yönetmelikte öngörülen bilgilerin yanı sıra

ek bilgiler de yer alabilir. Ancak, ek bilgileri taşımaması gerekçe gösterilerek ayakkabıların
piyasaya arzı yasaklanamaz.

Tüketicinin bilgilendirilmesi
MADDE 7 – (1) Ayakkabı üzerine konulan şekil ve sembollerin anlamları hakkında

tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile ayakkabıların satışa arz edildiği yerlerde
tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4
boyutunda hazırlanmış bir poster veya tablo işyerinin uygun bir yerine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Üretici, ayakkabının bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiketlen-

mesinden ve etikette yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Üreticiye ulaşılamadığı
takdirde bu sorumluluk dağıtıcıya aittir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Un-

surlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesi Hakkındaki 23/3/1994 tarihli ve
1994/11/AT sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçe-
vesinde hazırlanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve dene-

timi, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır.

Yaptırım
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca düzeltme
süresi verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4703 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
tta GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tta Gay-
rimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliğine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (f) ve (ı) bentlerinin (2) nu-
maralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl veya Memur
pozisyonunda en az yedi yıl çalışmış olmak,”

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Çözümleyici, Şef pozisyonlarından birinde en az beş yıl,
Şef Yardımcısı pozisyonunda en az yedi yıl veya Memur pozisyonunda en az dokuz yıl çalışmış
olmak,”

“2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik
Görevlisi pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Mü-

dürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)

Başvuru
MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 6911.10 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)

altında sınıflandırılan “porselenden sofra ve mutfak eşyası” ile 6912.00 GTP’i altında sınıf-
landırılan “seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden
olanlar hariç)” ithalatında korunma önlemi uygulanması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık)
İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvu-
runun gizli olmayan özetine “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ticaretPo-
litikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar/Porselen
ve Seramikten Sofra Mutfak Eşyası bağlantıları üzerinden ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde artış göstermiştir.
(2) Başvuru sahibi firmaların bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit

edilmiştir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-
ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2014 29013
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Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Faks: (+90 312) 204 86 33
E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr
E-Posta: ks2015-3@ekonomi.gov.tr
İlgili taraflar
MADDE 5 – (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğün 4 üncü maddede belirtilen ad-
resine veya faks numarasına gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edi-
lirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi
MADDE 6 – (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre

içerisinde gönderenlerin 1 inci maddede belirtilen bağlantıdan ulaşılabilen ilgili taraf soru for-
munu elektronik ortamda doldurarak 4 üncü maddede belirtilen e-posta adresine bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde göndermeleri gerekmektedir. İlgili taraf soru for-
munun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmak-
tadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların

soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek
olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular
1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Gizlilik
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya
da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-
nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-
diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN
SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/30)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslar-
arası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21)
hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre
ile faaliyetten men edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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25/4/2015 
ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Nisan 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29337 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/810 

KARAR NO : 2014/1444 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ramadan ve Amına oğlu, 28.01.1983 

Aleppo doğumlu, Suriye uyruklu AHMAD HAJI ABDULLAH hakkında yapılan yargılama 

sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 Md. gereğince atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ve 5000 TL adli 

para cezasına verilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere 

verilen hüküm ve temyiz dilekçeleri sanık AHMAD HAJI ABDULLAH'a tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

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

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2779 

————— 
ESAS NO : 2013/1043 

KARAR NO : 2014/407 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abdulfettah ve Fatıma oğlu, 01.01.1993 

Aleppo doğumlu, Suriye uyruklu ABDULKADER KHOLANDI hakkında yapılan yargılama 

sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 Md. gereğince atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ve 2500 TL adli 

para cezasına karar verilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak 

üzere verilen hüküm ve temyiz dilekçeleri sanık ABDULKADER KHOLANDI tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

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

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2780 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

51.584 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/49276 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : B-70 Beton travers, 51.584 adet 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dökümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 11/05/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3753/1-1 

————— 
31.000 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2015/49232 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : B-70 Beton travers, 31.000 adet 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 11/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 

oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3754/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Ham Fabrika ve Rafineri kısımlarında Muhtelif Kaynak İşleri hizmet alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2015/47612 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker 

Sok. 42310 Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik Posta Adresi  : -  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamede Sayılan İşler 

  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanındadır.) 

b) Teslim Yeri  : Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası  

c) Teslim Tarihi  : İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 08.05.2015 - 10:30 

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

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3744/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümü Deniş Lavvar’dan SEAŞ’a kömür taşınması ve boşaltılması işi 

açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğü Deniş Lavvar 

tesisi ve civarından SEAŞ Balcı 

kapısındaki 1-4 üniteleri besleme 

silosuna 100.000 ton kömürün 

taşınması ve boşaltılması Hizmet 

alımı işi  

2015-48444 2015-797 
04.05.2015 

14:00 

50 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 

Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. 

5 - İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin 

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

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3736/1-1 



25 Nisan 2015 – Sayı : 29337 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

Sıra 

No İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

(TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

1 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 1 no.lu parseldeki 

1.013,34 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmaz 

5.000.- 100.- 25.06.2015 

2 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 2 no.lu parseldeki 

1.017,97 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmaz 

5.000.- 100.- 25.06.2015 

3 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 3 no.lu parseldeki 

1.017,75 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmaz 

5.000.- 100.- 25.06.2015 

4 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 10 no.lu parseldeki 

1.017,68 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmazın 257000/400000 

oranındaki hissesi 

3.000.- 100.- 25.06.2015 

5 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 11 no.lu parseldeki 

1.017,96 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmaz 

5.000.- 100.- 25.06.2015 

6 

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler 

Mahallesi, 2133 ada, 12 no.lu parseldeki 

1.013,58 m2 yüzölçümlü konut alanı 

imarlı taşınmaz 

5.000.- 100.- 25.06.2015 

7 

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman 

Mahallesi, 158 ada, 2 no.lu parseldeki 

58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

250.000.- 500.- 25.06.2015 

8 

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 

561 ada, 2 no.lu parseldeki 517,00 m2 

yüzölçümlü ticaret ve konut alanı imarlı 

taşınmaz 

15.000.- 100.- 25.06.2015 
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Sıra 

No İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

(TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

9 

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. 

Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu 

parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü 

ticaret alanı imarlı taşınmaz 

250.000.- 500.- 25.06.2015 

10 

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, 334 ada, 2 no.lu parseldeki 

8.373,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

30.000.- 200.- 25.06.2015 

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6) Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA 

Tel: 312 585 82 70 

www.oib.gov.tr 3800/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar bilişim malzemesi teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen, HP, Lenovo, Dell ve Asus 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

kuruluşça istenilen, HP, Lenovo, Dell ve Asus markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3769/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SARF 

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazıcı sarf malzemesi KISIM-1: HP Marka Ürünler; KISIM-2: 

Lexmark Marka Ürünler), KISIM-3: Xerox Marka Ürünler KISIM-4: Panasonic Marka Ürünler, 

KISIM-5: Toshiba Marka Ürünler, KISIM-6: Konica Marka Ürün, malzeme listesine ve 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 100,00.-TL 

KISIM - 1 HP Marka Ürünler 70,00.-TL 

KISIM - 2 Lexmark Marka Ürünler 100,00.-TL 

KISIM - 3 Xerox Marka Ürünler 70,00.-TL 

KISIM - 4 Panasonic Marka Ürünler - 

KISIM - 5 Toshiba Marka Ürünler - 

KISIM - 6 Konica Marka Ürün - 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte malzeme listesine ve marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, malzeme listesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

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

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

 3770/1-1 
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2000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma 

Müdürlüğü ihtiyacı 2000 adet masaüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen HP, Lenovo, Dell ve Asus markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen HP, Lenovo, Dell ve Asus markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRE 

BAŞKANLIĞI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1450 ADET 

TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma 

Müdürlüğü ihtiyacı 1450 adet Tümleşik Bilgisayarın teknik şartnamesine ve HP, DELL, ASUS ve 

LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/05/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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150 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 

Ofisimizce, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 150 adet Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen MacBook Air (MJVE2TU/A) marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/05/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen MacBook Air (MJVE2TU/A) marka/modeline 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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250 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma 

Müdürlüğü ihtiyacı 250 adet Dizüstü Bilgisayarın teknik şartnamesine ve HP, DELL, ASUS, 

LENOVO ve TOSHIBA markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/05/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ CİHAZLARI DONANIM  

MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Ağ Cihazları Donanım 

Malzemeleri teknik şartnamesine ve Cisco Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/05/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3774/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 25 Nisan 2015 – Sayı : 29337 

 

39 ADET MOTORLU UZAKTAN KUMANDALI PROJEKSİYON PERDESİ VE 

PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı 39 adet 

Motorlu Uzaktan Kumandalı Projeksiyon Perdesi ve Projeksiyon Cihazı kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Teknik Şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/05/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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405 ADET BİLGİSAYAR VE 65 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı ihtiyacı olan 405 adet 

bilgisayar ve 65 adet yazıcı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 3776/1-1 
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 

16 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Elazığ Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı 

belirtilen 16 Kalem muhtelif cins ve miktar malzeme, teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.05.2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3767/1-1 
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500 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet Hepsi Bir 

Arada Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılanparaya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifmektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/05/2015 günü, saat 12:00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklifmektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00'de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler,ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhalekonusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av sureli verilecektir 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 3771/1-1 
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HELEZON BURGU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Helezon burgu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/47105 

Dosya no  : 1526032 

1 - İDARENİN: 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Helezon burgu: 5 kalem 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.05.2015 Salı günü  Saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1. -------------- 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.05.2015 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 3707/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 25 Nisan 2015 – Sayı : 29337 

 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6,02 TL ile en çok 6.894,30- TL arasında değişen; 06/05/2015 

günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,6 TL ile en çok 689,43 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen kayık, muhtelif mutfak malzemesi, DVD player, sinek savar, 

uydu alıcısı, muhtelif akvaryum malzemesi, jenaretör, USB Flash disk, muhtelif şarj cihazı, hurda 

bakır, nargile kömürü ve hortumu, bakır tel, çakmak (doldurulabilir), monitör, bigisayar kasası, 

elektrikli süpürge, muhtelif cep telefonu kulaklığı, şarj cihazı, bataryası ve USB kablosu, güç 

kaynağı, play station, muhtelif bilgisayar aksamı, notebook, digital göstergeli elektrikli ısıtıcı, 

kamera ve çocuk botu cinsi 53 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak 

No:2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 07/05/2015 

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

ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 3706/1-1 

—— • —— 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ 

KINALI-ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ 

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

EK İLANI 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihale ilanı yapılan Kuzey Marmara 

Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işine 

ait daha önce 06.05.2015 saat 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi 07.07.2015 saat 10:30 olarak 

değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3796/1-1 

————— 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ 

KURTKÖY-AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ 

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ 

EK İLANI 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 30.10.2014 tarihinde ihale ilanı yapılan Kuzey Marmara 

Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi işine 

ait daha önce 06.05.2015 saat 10:30 olarak açıklanan ihale tarihi 30.06.2015 saat 10:30 olarak 

değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3797/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bölge Müdürlüğümüzün 03.03.2014 tarihli 2550 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 20.02.2014 tarihli 2012 sayılı 

yazılarına istinaden 30.11.2010 tarihli 2010/D1-06481 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi 

kapsamında Müdürlüğümüzce 9250399247 vergi numaralı Volkan Tekstil İnşaat Gıda San. Tic. 

Ltd. Şti. adına onaylı 21.07.2011 tarihli IM040967 ve IM040970 sayılı Gümrük Giriş 

Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler ve 26.11.2014 tarihli 3680 sayılı Para 

Cezası Kararının ödenmesi hususu 08.02.2015 tarihli 29261 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı 

geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak vergilerin ve para cezasının süresi içerisinde 

ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 9250399247 vergi numaralı Volkan Tekstil İnşaat Gıda 

San.Tic.Ltd.Şti. adına düzenlenen 14.04.2015 tarihli 7253916 sayılı Ödeme Emrine konu 

11.900,55-TL Gümrük Vergisi, 23.033,43-TL Katma Değer Vergisi, 117.260,47-TL Anti-

damping Vergisi, faizi ve 601.902,64-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi 

gerekmektedir. 

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 

yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. 

maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. 

ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat 

Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 3711/1-1 

—— • —— 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 Sayılı Kanun'un 25. ve 

26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. 

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, 

bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, 6 nüsha olarak teslim edeceklerdir. 

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI 

Adaylar; başvuracakları birim ve kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik 

belgesi, yabancı dil durumlarını gösteren belge, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora 

veya sanatta yeterlilik belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosyayı teslim edeceklerdir. Yabancı üniversitelerden alınan diplomaların denkliğinin 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru garantör 

üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, süresi 

içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BÖLÜM/PROGRAMI ALANI Prof. Dr. Doç. Dr. 

YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

İşletme Yönetimi Programı 

İnsan Kaynaklan Yönetimi 

(Çalışma İlişkileri ve Deniz 

İşletmeciliği Alanında çalışmaları 

bulunmak). 

1  

PAZARLAMA ve 

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Programı 

Halkla İlişkiler 

(Kurumsal kimlik, marka 

iletişimi, kurumsal reklam ve 

reklam çözümlemesi alanlarında 

çalışmaları bulunmak). 

 1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü Trabzon 

Şube Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Şube Müdürlüğü İl/İlçe Trabzon / Ortahisar 

Adresi 
Toklu Mah. Sahil Cad. Orman 

Bölge Müdürlüğü Kampüsü 4. Kat 

Tel-Faks 0462 230 89 52 

Posta Kodu 61040 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Güven  

Adresi 

Çal Köyü Camili Mah. Gazi 

Ahmet Sok. No: 6                

Düzköy/TRABZON 

 

T.C. Kimlik No. 69646070020  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

4490029458  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Esnaf ve Sanatkar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Osmangazi İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Bursa/Osmangazi 

Adresi 

Yahşibey Mah. Altıparmak Cad. 

No: 63 Hükümet Konağı 

Osmangazi/Bursa 

Tel-Faks 0 (224) 220 94 00 - 0(224) 224 68 83 

Posta Kodu 16010 E-Mail osmangazi.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erol YILMAZ  

Adresi 
Atatürk Mah.Nergis Sokak No: 33/2 

Mustafakemalpaşa / Bursa 
 

T.C. Kimlik No. 10109631630  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/153985 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Garp Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü 
İl/İlçe KÜTAHYA/Tavşanlı 

Adresi Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 Tel-Faks 0274 614 10 07 - 614 59 94 

Posta Kodu 43300 E-Mail glisatinalma@gli.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Doğanak - Doğan AKYÜZ ve 

Ortağı Kollektif Şirketi 

Doğan AKYÜZ 

Banu AKYÜZ 

Adresi 

Okçu Musa Cad. İpek Çıkmazı 

Sok. Boğaziçihan Kat: 2 Karaköy / 

İSTANBUL 

Okçu Musa Cad. İpek Çıkmazı Sok. 

Boğaziçihan Kat: 2 Karaköy / 

İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  
1) 45739363774 

2) 45697365162 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
BEYOĞLU VD. / 3060038290  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 57093  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2015 - 107 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 16.03.2015- 1255 

Ankara İli, Haymana İlçesi, Büyükyağcı Mahallesi, Seğmenler Su Dolum Tesisleri arka 

kısmındaki alanda bulunan taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve sit sınırlarının belirlenmesi 

talebine ilişkin, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu, tespiti yapılan alanın 26.12.2007 tarih ve 2853 

sayılı Karar ile tescilli Hamam Mevkii Yamaç Yerleşimi III. Derece Arkeolojik Sit Sınırı ile 

bütünlük arz ettiği, bu nedenle alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak Hamam Mevkii 

Yamaç Yerleşimi ile birleştirilmesine yönelik; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün 

ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) 

gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 2115 sayılı yazısı 

gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu 

dosyası incelendi.  

Ankara İli, Haymana İlçesi, Büyükyağcı Mahallesi, Seğmenler Su Dolum Tesislerinin 

arka kısmında bulunan taşınır kültür varlıklarının bulunduğu alana ilişkin karar eki 1/25000 

ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın Hamam Mevkii Yamaç Yerleşimi 

ile birleştirilerek III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, tescil fişinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı kararın 3. Maddesindeki koşulların “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak 

belirlenmesine karar verildi.  
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www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7460 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7430 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında

Yönetmelik (96/73/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında

Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında
Yönetmelik (73/44/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili
Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

— Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında
Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

— tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
— Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/30)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 703 Sayılı Kararı

NOT: 24/4/2015 tarihli ve 29336 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 25. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri yayımlanmıştır.

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


