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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA

STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve

Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma

statüsü sahibi sayılan yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 89 uncu mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında

son karar verilmemiş olan kişiyi,

c) İkincil koruma statü sahibi: 6458 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan

yabancıyı,

ç) Kanun: 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Ka-

nunu,

d) Kimlik belgesi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olan yaban-

cılar adına 6458 sayılı Kanunun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeleri uyarınca tanzim edilen

belgeyi,

e) Mülteci: 6458 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde tanımlanan yabancıyı,

f) Şartlı mülteci: 6458 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde tanımlanan yabancıyı,

g) Uluslararası koruma statüsü: 6458 sayılı Kanuna göre verilen mülteci statüsü, şartlı

mülteci statüsü veya ikincil koruma statüsünü,

ğ) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin çalışması

MADDE 4 – (1) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiler statü almasından

itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir.

(2) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibinin kimlik belgesi, çalışma izni yerine

geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.

(3) Statülerin herhangi bir nedenle sona ermesini veya kimlik belgelerinin iptalini ge-

rektirecek nedenler, yabancının çalışma hakkını da sona erdirir.

(4) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin; çalıştığı il, meslek, sektör ile

bağımlı veya bağımsız çalışma durumuna ait güncel bilgiler İçişleri Bakanlığınca Bakanlığa

bildirilir.

Başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi kişilerin çalışması

MADDE 5 – (1) Başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi kişiler çalışmaya baş-

lamadan önce çalışma izni almakla yükümlüdür. Bu kişilerden başvurusu uygun görülenlere

çalışma izni Bakanlık tarafından verilir.

(2) Geçerli çalışma iznine sahip olmak, başvuru sahibi ve şartlı mülteci sayılan yaban-

cılara Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz.

Çalışma izni başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi ile şartlı mülteci yetkili makamlardan alacakları baş-

vurusunu veya statülerini gösteren kimlik belgeleri ile çalışma iznine başvurabilirler.

(2) Geçerli kimlik belgesi olmadıkça, başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi

kişinin geçerli çalışma izninin olması, farklı bir işveren yanında veya bağımsız olarak çalışma

izni başvurusu yapma hakkı vermez.

(3) Çalışma izni başvurusu uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra ya-

pılabilir.

(4) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi ve şartlı mülteci-

nin, bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurular, İçişleri Bakanlığının gö-

rüşü alınarak sonuçlandırılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sahibi ve Şartlı Mültecilere Çalışma İzni Verilmesi

Çalışma izni başvuru usulü

MADDE 7 – (1) Çalışma izni başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden Bakanlığa yapılır.

(2) Başvuruda talep edilen belgelerin taranarak yabancıların çalışma izinleri otomasyon

sistemine yüklenmesi ve yabancıya ve işverene ait bilgilerin girilmesi, istenilen belgelerin Ba-

kanlığa ulaştırılması gereklidir.

Çalışma izni uzatma başvurusu

MADDE 8 – (1) Çalışma izni uzatma başvurusu aynı işveren yanında çalışmaya devam

etmek üzere e-Devlet Kapısı üzerinden Bakanlığa yapılır. İşveren değişikliği olan uzatma baş-

vuruları reddedilir.

(2) Çalışma izni uzatma başvurusunda başvuru sahibi veya şartlı mülteciye ilişkin ge-

çerli kimlik belgesinin ibrazı aranır.

(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni geçerlilik süresi dolmadan yapılır.

(4) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci geçerli kimlik belgesi olmak ve uzatma başvurusu

yaptığını belgelemek kaydıyla, çalışma izni uzatma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren

bu başvuru sonuçlanıncaya kadar, aynı işyerinde çalışmaya devam edebilir.

Çalışma izni muafiyeti başvurusu

MADDE 9 – (1) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi

ve şartlı mülteci statüsü sahibi yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni

muafiyeti başvuruları, uluslararası koruma sağlanan ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-

ğüne yapılır.

(2) Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi

ve şartlı mülteci statüsü sahibi yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilir.

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, Kanunda ve

29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri

Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça belir-

lenecek değerlendirme kriterleri uygulanır.
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Çalışma izni başvurularının reddi

MADDE 11 – (1) Çalışma izni başvurularının reddinde, Kanunun 14 üncü maddesi hü-

kümleri yanında;

a) Uluslararası koruma başvuru tarihi üzerinden altı ay geçmediğinin,

b) Bakanlığa gerekli belgelerin teslimi dâhil başvuru tamamlandığında, kimlik belge-

sinin geçerlilik süresinin otuz günden az kaldığının,

c) 6458 sayılı Kanun uyarınca kesinleşmiş sınır dışı kararı alındığının,

ç) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi ve şartlı mültecinin

bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurularda İçişleri Bakanlığınca olumsuz

görüş bildirildiğinin,

tespiti halinde çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurusu reddedilir.

Eksik evrak tespiti

MADDE 12 – (1) Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının tespiti halinde, eksik belge-

lerin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Eksik evrakın on beş gün içerisinde

yabancıların çalışma izinleri otomasyon sistemine yüklenilmesi veya Bakanlığa ulaştırılması

durumunda değerlendirme süreci devam eder. Aksi halde başvuru reddedilir.

İlgili mercilerden görüş alınması

MADDE 13 – (1) Bakanlık çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mer-

cilerden görüş alabilir.

(2) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi veya şartlı mül-

tecinin bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurulara ilişkin görüş alınması

elektronik ortamda gerçekleştirilir.

(3) İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. Süresi için-

de bildirilmeyen görüşler Bakanlıkça olumlu kabul edilir.

Harç alımı

MADDE 14 – (1) Başvuruları olumlu değerlendirilen başvuru sahibinden veya şartlı

mülteciden ya da bunların işverenlerinden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hü-

kümleri gereğince çalışma izni harcı tahsil edilir.

Çalışma izni süresi

MADDE 15 – (1) Çalışma izni, 4817 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen sü-

relerle verilebilir.
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(2) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına düzenlenen çalışma izni süresinin kimlik

belgesi süresinden uzun olması halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma izni süresi esas

alınarak yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

Çalışma izni verilmesi ve bildirim

MADDE 16 – (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına Bakanlıkça çalışma izin bel-

gesi veya muafiyet belgesi düzenlenir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile varsa işverene bildi-

rilir.

(2) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen başvuru sahibi

veya şartlı mülteciye çalışma izni muafiyet belgesi verilir.

(3) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına düzenlenen çalışma izni veya çalışma izni

muafiyet belgeleri 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.

Ücret

MADDE 17 – (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteciye asgari ücretin altında ücret öde-

nemez.

Çalışmanın sınırlandırılması

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteciye çalışma izni verilmesi; izin türü,

süre, meslek, sektör, işkolu, mülki ve coğrafi alan bakımından Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Ancak, Türkiye’de üç yıl ikamet eden veya Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı

çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.

Çalışma izninin iptali

MADDE 19 – (1) Kanunun 15 inci maddesinde yer alan hallerden birinin ortaya çık-

ması, başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi kişilerin veya işverenin talebi veya ya-

bancı hakkında 6458 sayılı Kanun uyarınca kesinleşmiş sınır dışı kararı alındığının İçişleri Ba-

kanlığınca bildirimi üzerine Bakanlıkça çalışma izni iptal edilir.

Çalışma izninin geçersiz hale gelmesi

MADDE 20 – (1) Çalışma izni belgesi süresinin sona ermesi veya iptal edilmesiyle

geçerliliğini kaybeder.

Dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışma

MADDE 21 – (1) 4/11/2014 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu

yararına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uya-

rınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım hizmeti faaliyetlerinde uluslararası koruma

başvuru veya statü sahibi yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilir.
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(2) Birinci fıkra kapsamında yer almayan dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri,

federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan der-

nek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri

uluslararası koruma başvuru veya statüsü sahibi yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa baş-

vurabilir. Ancak, başvuru yapan kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanlığının uygun görüşü aranır. Uy-

gun görüş alınamayan kuruluşlara ait başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldı-

rılır.

Mesleki eğitim

MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci Türkiye İş Kurumu tarafından

aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde

mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilir. Bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde

çalıştırılacak olması halinde ilgili işveren tarafından çalışma izni başvurusunda bulunulmalıdır.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası

farklı uygulanabilir.

Sosyal güvenlik yükümlülüğü

MADDE 23 – (1) Çalışma izni alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal

güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirler. Bu yükümlüğü yerine

getirmeyenler hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-

gortası Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun ve Yaban-

cıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygu-

lanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca belirli bir ilde ikamet etme yüküm-

lülüğü getirilen başvuru sahibi veya şartlı mültecinin bu il sınırları dışında çalışma izni almak

için yaptığı başvurulara ilişkin görüş alınmasının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin

İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar, görüş alın-

masında ve karşılıklı bildirimde bulunulmasında elektronik posta dâhil iletişimi kolaylaştıracak

araç, gereç ve yöntemler kullanılır.
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(2) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar,

mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi veya şartlı mültecinin ça-

lışma izni muafiyet başvuruları Bakanlığa yapılır. Talebi uygun bulunanlara ilişkin bilgiler Ba-

kanlıkça İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner

Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının

birinci paragrafı ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrası yürür-

lükten kaldırılmıştır.

“(4) Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılacak ürünler, Bakanlığın uygun gördüğü hal-

lerde ülke hayvan sağlığı açısından kullanılması zorunlu olan ürünler haricinde, hayvansal kö-

kenli gıdalarda kalıntı limitleri ile ilgili mevzuata aykırı olamaz. Mevzuattaki değişiklikler ne-

deniyle aykırı duruma düşen ürünlerin izinleri, mevzuat değişikliğini takiben altmış gün içinde

yeniden değerlendirilir.”

“Bakanlık, aşağıda belirtilen şartlarda pazarlama izinsiz ürünlerin ve ürün başlangıç

maddelerinin ithaline veya Bakanlıktan üretim izinli yerde üretimine, geçici izin verebilir. Bu

durumda ürünün yerine kullanılabilecek Türkiye’de pazarlama izni bulunan bir ürün buluna-

maz. Ancak Bakanlığın bilgisi dâhilinde bağışlanan ürünler için Türkiye’de pazarlama izni bu-

lunan bir ürün bulunmama şartı aranmayabilir. Geçici izin verilen bu ürünlerden (f) bendi kap-

samı haricindekiler ticarete konu olamaz.”

“(10) Bakanlık, talep halinde sadece ihraç amaçlı üretilecek ürünlere ihraç amaçlı üretim

veya ihraç amaçlı pazarlama izni verebilir. İhraç amaçlı üretilen ürün veya dökme ürünün üre-
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tim ve kontrolünde alıcının talebi dikkate alınır. Bu ürünler ülke içerisinde kullanılamaz. Bu

ürünlerin kontrol ve sorumluluğu üretim yerine, izin sahibine, alıcısına ve ülkesine aittir. Bu

fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“g) Yapılan denetimlerde veteriner ecza depolarının ecza depoculuğu faaliyetini sürekli

olarak yürütmediklerinin tespit edilmesi halinde.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve on birinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce, sadece ihraç amaçlı olanlar hariç

Bakanlıktan ruhsatlı, üretim veya ön ithal izinli ürünlerle işlemleri devam eden ürünlerin sa-

hipleri, sekizinci fıkrada iyi üretim uygulamalarına geçiş için tanınan süreye ilave olarak iki

yıl içerisinde dosyalarını bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirmek ve Bakanlığa sun-

mak zorundadır. Bu süre içinde dosyası Bakanlığa sunulmayan ürünlerin ruhsat, üretim veya

ithal ön izinleri iptal edilir. Süresinde başvuran ancak dosyası teknik ve idari açıdan bu Yönet-

melik hükümlerine göre önemli ölçüde yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili olarak sa-

hiplerine bilgi verilir ve en erken yukarıda belirtilen iki yıllık sürenin sonundan başlamak üzere,

bildirim tarihinden itibaren Bakanlıkça en fazla bir yıllık ek süre tanınır. Bir yıllık süre içeri-

sinde bu ürünler üretilemez veya ithal edilemez. Bu süre içinde de dosyası bu Yönetmelik hü-

kümlerine uygun hale getirilmeyen ürünlerin ruhsat veya izinleri iptal edilir.

(8) Bakanlıktan izinli veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin iyi üretim uygulamaları

(GMP) belgesi alması için verilen süreler ile ürünlerin pazarlama izinleri için kullanılacak iyi

üretim uygulamaları (GMP) belgesinin sunulmasına ilişkin süreler aşağıdadır. 

a) Bakanlıktan izinli Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek, Antraks,

Mavi Dil, Sığırların Nodüler Ekzantemi ve Üç Gün Hastalığı aşıları, Tüberkülin ve Mallein

test antijenleri ile otovaksinlerin üretim yerleri bu ürünlerin üretimi için 24/12/2019 tarihine

kadar iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almak zorundadır. Bu tesislerin (b) bendi hü-

kümleri saklı kalmak kaydıyla farklı ürün üretmesi durumunda ilgili ürünlerin pazarlama izin-

leri ile Bakanlığın üretim yeri için verdiği tüm izinler iptal edilerek tesis ve sahibi hakkında

Kanunun 37 nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.
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b) İhraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri, Ba-

kanlıktan izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi ve izin verilen

üretim yerinde sadece bu ürünlerin üretilmesi şartı ile veteriner biyolojik ürünler haricindeki

veteriner tıbbi ürünler için 31/12/2016 tarihine kadar ve veteriner biyolojik ürünler için ise

31/12/2017 tarihine kadar iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi almak zorundadır. Bu hü-

kümlere aykırı hareket halinde ilgili ürünlerin pazarlama izinleri ile üretim yeri izni iptal edi-

lerek tesis ve sahibi hakkında Kanunun 37 nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki ürünlerin üretildiği Bakanlıktan izinli

üretim alanları ve tesisler 31/10/2015 tarihine kadar iyi üretim uygulamaları (GMP) belgesi

almış olmalıdır.

ç) Bu fıkranın kendileriyle ilgili bentlerinde belirtilen tarihlere kadar iyi üretim uygu-

lamaları (GMP) belgesi almayan Bakanlıktan izinli üretim yerlerinin faaliyetleri sonlanır, Ba-

kanlıkça verilmiş işletme ve üretim izinleri iptal edilmiş sayılır. Bu yerlerde üretilen ürünlerin

izinleri belge alınana veya uygun bir üretim yeri ile değiştirilene kadar askıya alınır.

d) Sağlık Bakanlığından izinli üretim yerlerinde ve yurtdışındaki üretim yerlerinde üre-

tilen ürünlerin ruhsat, ön izin veya başvuru sahipleri, 31/10/2015 tarihine kadar ürünlerinin

üretildiği yerlerin Bakanlıkça verilmiş veya Bakanlıkça kabul edilen iyi üretim uygulamaları

(GMP) belgesini Genel Müdürlüğe sunmuş olmalıdır. Aksi halde ürünlerin izinleri, belge su-

nulana veya uygun bir üretim yeri ile değiştirilene kadar askıya alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin sadece ihraç edilecek veteriner tıbbi ürünler ile ilgili hükümleri

31/12/2015, diğer hükümleri 31/10/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2011 28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/2012 28254

2- 11/1/2013 28525

3- 20/12/2014 29211
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ

KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 01/10/2011 tarihli ve 28071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinin onuncu fıkrasına “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme

müdür yardımcısı”, “muhafaza memuru”  ibaresinden sonra gelmek üzere ise “kaptan, makinist,

gemi adamı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1)

numaralı alt bendinde geçen “kullanılamaz” ibaresi “kullanılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “Sağ kol üzerinde kalem konulması için cep bulunur.” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine “ve

İdarecisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kaptan, makinist, gemi adamı”, (n) bendinin (1)

numaralı alt bendine ise “kol amblemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaptan, makinist ve

gemi adamı sol kolu üzerine Şekil-48, 49 ve 50’de yer alan kol sırması” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine “Köpek

Eğiticisi ve İdarecisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kaptan, Makinist ve Gemi Adamı”,

“Şekil-17” ibaresinden sonra gelmek üzere ise  “ve Şekil-32” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine (1) nu-

maralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“(2) Genel Özellikler (Kaptan, Makinist ve Gemi Adamı): Siyah renkte su iticili, kapi-

tone astarlı, siperlikli ve arkadan ayarlanabilir, siperlik üzerinde iki yanda kaptanlar için sarı,

makinistler için lame sırmadan zeytin dalı ve gemi adamları sade siperlikli olur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine “ve

İdarecisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kaptan, makinist, gemi adamı”, (p) bendinin (1)
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numaralı alt bendine ise “kol amblemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaptan, makinist ve

gemi adamı sol kolu üzerine Şekil-48, 49 ve 50’de yer alan kol sırması” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine (2) nu-

maralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“3) Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-33’te gösteril-

miştir. Yazlık ayakkabılar kaymaz tabanlı olur. Diğer kısmı siyah deriden mamul, önden bağ-

cıklı tipte olur.

4) Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-34’te gösterilmiş-

tir. Kışlık ayakkabılar kaymaz tabanlı olur. Diğer kısmı siyah deriden mamul, önden bağcıklı

tipte olur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (s) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Mont (Kışlık-Yazlık) Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan

Şekil-35’te gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: İki taraflı polyester su geçirmez, dikiş yerleri kaynak (su sızdırmaz)

bantlı file astarlı belden ayarlanabilir kapşonlu göğüs, kol uçları cırtlı bantlı,  sağ ve sol iç kla-

palarda fileto iç cep olup, cep ve beden fermuarları kumaş rengine uygun olur. Sağ ve solda

kalem fermuarlı yan cebi olur. Sol göğse Şekil-25’te yer alan göğüs amblemi, sağ göğse Şekil-26’da

yer alan sicil numarası, sol kol üzerine unvanlara göre Şekil-48, 49 ve 50’de yer alan kol sırması

cırtlı olarak takılır. Mont boyu en az 70 cm olur. Tüm dikişler kumaşın özelliğine uygun olarak

sentetik dikiş iplikleri ile dikilir. 

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Koyu Gri.

t) Pantolon (Kışlık-Yazlık) Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan

Şekil-36’da gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: Pantolon, 4 cm kalınlıkta kemerli, kemer üzerinde en az 7 adet ke-

mer köprüsü olur, köprü eni ve boyu 1,5x6,5 cm ebadında, kemer ve köprü dikişleri çıma dikiş
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olur. Kemer önde çift düğmeli, kancalı veya kancalı düğmeli olup, iki parçadan fazla olmaz.

Bir beden genişletilecek şekilde pay olur ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iplikle

overlok çekilir. Pantolon paletli gizli dikilmiş fermuarlı olur. Pantolonun, ön bedenin yanlarında

birer adet cep, sağ ve sol yanda diz hizası üstünde birer adet cırtlı kapaklı torba cep, sağ ve sol

arka tarafta birer adet cırtlı kapaklı cep olur. Sağ ve sol paçalar cırtlı bridli olur. Paçalarında

dikiş payı bırakılıp kıvrılmaz, temizlendikten sonra pantolon rengine uygun renkte iplikle over-

lok çekilir. Kemer ölçülerini gösteren etiketler kemer içine dikilir, kemerde kumaş rengine uy-

gun desenli hazır kemer astarı kullanılır. Pantolon boyu 110 cm den kısa olmaz, köprü uçları,

ön patlet altı, yan cep, arka cep kenarlarında ponterez dikiş yapılır. Bütün düz dikişlerde dikiş

sıklığı en az 4 batış (dört) adet/cm olur. Kemer iç kısmı kendi kumaşından olur, arka kemer or-

tasında beden ve içerik yazan etiket takılır.

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Siyah.

u) Kışlık Gömlek Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-37-38’de

gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: Ön ve arka bedenler parçalı olarak bay ve bayan kalıplarında ha-

zırlanır. Kollar uzun kol olup, kol ucu manşetli ve koltukaltı havalandırmalıdır. Manşet üzerinde

üst üste 2 adet düğme takılır. Sağ ve sol ön bedende göğüs hizasında kapaklı cep bulunup, cep

kapakları çift cırtlı olur. Sol göğüs cep üzerine Şekil-25’te yer alan göğüs amblemi sağ göğsüne

Şekil-26’da yer alan sicil numarası, sol kol üzerine unvanlara göre Şekil-48, 49 ve 50’de yer

alan kol sırması cırtlı olarak takılır. Omuzlarında apolet bulunur. Apolet aralarına tela konulmuş

iki kat kendi kumaşındandır, apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Omuz dikişinden

itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-45, 46 ve 47’de yer alan apoletler ta-

kılır.

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Kum Beji.
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ü) Yazlık Gömlek Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-39-40’ta

gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: Ön ve arka bedenler parçalı olarak bay ve bayan kalıplarında ha-

zırlanır. Kollar kısa kol olup, yaka açık ve koltukaltı havalandırmalıdır. Sağ ve sol ön bedende

göğüs hizasında kapaklı cep bulunup, cep kapakları çift cırtlı olur. Sol göğüs cep üzerine

Şekil-25’te yer alan göğüs amblemi sağ göğsüne Şekil-26’da yer alan sicil numarası, sol kol

üzerine unvanlara göre Şekil-48, 49 ve 50’de yer alan kol sırması cırtlı olarak takılır olup,

omuzlarında apolet bulunur. Apolet aralarına tela konulmuş iki kat kendi kumaşındandır. Apoletler

omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere un-

vanlara göre Şekil-45, 46 ve 47’de yer alan apoletler takılır.

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Kum Beji.

v) Tulum Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-41’de gös-

terilmiştir.

1) Genel Özellikler: 3 katlı kaynak bantlı polyester, su geçirmez, yağ ve su iticili,  pa-

çalarındaki ve kollarında iki sıra 4 cm’lik gri renkli reflektör olacak şekilde, kolları cırtlı man-

şetli, paçaları kapalı yırtmaçlı fermuarlı yandan cepli, bacak kısmında iki tarafından körüklü

cepleri olan, göğüs kısmında fermuarlı kalem cepleri, göğüs hizası boyunca 4 cm genişliğinde

gri reflektör ve patletli gizli dikilmiş cırtlı fermuarlı olur. Sol kol üzerinde kalem fermuarlı

cırtlı cep bulunur. Sol ön bedende göğüs hizasında, reflektör üzerine personelin unvanı bulunan

isimlikler cırtlı olarak takılır. Sırt tarafında orta üst kısımda “GÜMRÜK MUHAFAZA” ibaresi

ile orta alt kısmında Şekil-51’de yer alan gümrük muhafaza logosu yer alır.

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Turuncu 
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y) Baret Bay-Bayan (kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-42’de gös-

terilmiştir.

1) Genel Özellikler: Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) TS EN 13087 serisi stan-

dartlarına ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSE’nin belirleyeceği standartlara uygun şe-

kilde imal edilmiş, ter emici baş bantlı, beyaz renkli, yağmur oluklu, kulaklık ve siperlik takıl-

maya uygun şekilde olur.

z) Tişört Bay-Bayan (bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve muayene memuru,

kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-43’te gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: Tişört düğmeli polo yaka ve kısa kollu, yaka ve brit kısmı ile ve

kol uçlarından kendinden 20 milimetre kalınlığında siyah kumaştan desen, omuz başlarında

yine siyah renkten köprü konulur. Bedenin kol altından etek hizasına kadar dikişten içe doğru

10 cm’lik siyah renkten parçalar konulur. Tüm personelin sol göğüs cep üzerine Şekil-25’te

yer alan göğüs amblemi, gümrük muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26’da yer alan sicil

numarası, gümrük muayene memuru personelinin sağ göğsüne Şekil-27’de yer alan unvanı ve

sicil numarası cırtlı olarak takılır. Gümrük muhafaza personelinin omuzlarında apolet bulunur.

Apolet aralarına tela konulur. İki kat kendi kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi

ile takılır. Üst yaka dikişine kadar devam eder, yaka kenarı ile temaslı olarak tişörte dikilen

düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme

hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır, omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere

unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31’de yer alan rütbe işaretleri takılır. Sırt orta kısmında

“GÜMRÜK MUHAFAZA” ibaresi yer alır. 

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Muhafaza memuru koyu antrasit, muayene memuru lacivert.

aa) Kazak Bay-Bayan (bölge amiri, kısım amiri muhafaza memuru, muayene memuru

kaptan, makinist ve gemi adamı): Ekte yer alan Şekil-44’te gösterilmiştir.

1) Genel Özellikler: Çelik örgü V yaka olur. Kol dirseklerine yarım ay şeklinde kumaş-

tan parçalar dikilir ve omuz başları kumaşla kaplanarak yine aynı kumaştan omuzlara köprü
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konulur. Tüm personelin sol göğüs cep üzerine Şekil-25’te yer alan göğüs amblemi, gümrük

muhafaza personelinin sağ göğsüne Şekil-26’da yer alan sicil numarası, gümrük muayene me-

muru personelinin sağ göğsüne Şekil-27’de yer alan unvanı ve sicil numarası cırtlı olarak takılır.

Gümrük muhafaza personelinin omuzlarında apolet bulunur. Apolet aralarına tela konulur. İki

kat kendi kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişi ile takılır. Üst yaka dikişine kadar

devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak kazağa dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği

omuz başlarında 4 cm, omuz nihayetinde gelen düğme hizasında ise 3 cm ve ucu yuvarlaktır,

omuz dikişinden itibaren 3 cm sonra başlamak üzere unvanlara göre Şekil-28, 29, 30 ve 31’de

yer alan rütbe işaretleri takılır. Sırt orta kısımda Şekil-51’de yer alan gümrük muhafaza logosu

yer alır.

2) Kumaşın Özellikleri: Kumaş ve diğer teknik özellikler teknolojik gelişmeler doğ-

rultusunda, alım sırasında idarece belirlenir.

3) Kumaşın Rengi: Gümrük muhafaza memuru siyah, muayene memuru lacivert.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Kaptan: Mont için ekte (Şekil-48) yer alan kol sırması, gömlekler için kol sırması

ve (Şekil-45)’de yer alan apolet kullanılır.

ı) Makinist: Mont için ekte (Şekil-49) yer alan kol sırması, gömlekler için kol sırması

ve (Şekil-46)’da yer alan apolet kullanılır.

i) Gemi Adamı: Mont için ekte (Şekil-50) yer alan kol sırması, gömlekler için kol sırması

ve (Şekil-47)’de yer alan apolet kullanılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Şekil-28, 29, 30 ve 31 ekteki şekilde

değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki Şekil-32, 33, 34, 35, 36, 37-38, 39-40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50 ve 51 eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Stan-

dard Tebliği ile uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Şubat

2016) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/5/1985 tarihli ve 3194

sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Ka-

nunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429

sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Standart yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin

Mecburi Standard Tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma

İzin Belgesi standart metnindeki Föy 1/b, Föy 2 tadil edilmiştir. Türk Standardları Enstitüsü

(TSE) Teknik Kurulunca yayımına karar verilen tadil metni, bu Tebliğin Resmî Gazete’de ya-

yımı tarihinde mecburi olarak uygulamaya konulur.
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Standardın temini

MADDE 4 – (1) TS 10970/T2 (Şubat 2016) standardının tadil metni, TSE merkez teş-

kilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim

bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu iti-

barıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma

uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası

ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin

Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK) kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul

edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sis-

temi Uluslararası Sözleşmesi" eki Armonize Sistem Nomanklatürünün Açıklama Notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Ar-

monize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin

Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama

notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk

gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyon-

larına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bil-

gileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayım-

lanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı

Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” başlıklı bö-

lümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.6. Yazılım Faaliyetleri

Tebliğin bu bölümünde geçen;

- Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönde-

rilmesini,

- Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın

çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar

dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren

belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

- Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alı-

cılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren

şubelerini,

ifade eder. 

Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer

yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen is-

tihdam edilen personele ödenen ücretler 3218 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıması koşu-

luyla gelir vergisinden istisna edilecektir.  

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,  

- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

- Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, 

- Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.), 

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zo-

runlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve

YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi,

gerekir. 
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Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir: 

- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini

içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, 

- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve ben-

zerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım

geliştirme faaliyetleri,

- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım

faaliyetleri,

- Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6859 Karar Tarihi: 21/04/2016

Kurul Başkanlığının 20.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.04.2016

tarih ve 43890421-110.01.01[128.19]-E.10708 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 18.12.2015 tarihli ve 6584 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Hedef

Varlık A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şir-

ketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) numaralı

fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Ga-

zete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6860 Karar Tarihi: 21/04/2016

Kurul Başkanlığının 20.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.04.2016

tarih ve 12509071-113-E.10665 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Paytr Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-
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desinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme ku-

ruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6861 Karar Tarihi: 21/04/2016

Kurul Başkanlığının 20.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.04.2016

tarih ve 12509071-113-E.10691 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun

14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçeve-

sinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6862 Karar Tarihi: 21/04/2016

Kurul Başkanlığının 20.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.04.2016

tarih ve 12509071-114-E.10690 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve

19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu ola-

rak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/80 

Karar No : 2016/296 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 14/03/2016 

tarihli ilamı hakkında Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme kararı verilen Mohammadali ve Sura kızı, 

1966 doğumlu, FATEMEH BAZMARA ZANJANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 2806 

————— 

Esas No : 2008/80 

Karar No : 2016/296 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 14/03/2016 

tarihli ilamı hakkında Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme kararı verilen Ali ve Leyla kızı, 1967 

doğumlu, MASOUMEH AGHASHEIKHHASSAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 2807 

—— • —— 

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/362 

Karar No : 2015/1215 

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet Suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 22/10/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 

GÜN HAPİS, 3 YIL 1 AY 15 GÜN BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN 

BIRAKMA (TCK 53/1), 120 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Nehle oğlu, 

1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı NASIR AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 2810 
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İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1333 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Tuzla 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 5824 

f) Parsel No : 1 

g) Yüzölçümü : 5.775,57 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 389/2400 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Konut + Ticaret Alanı 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Muhtar Sk. 

3 - Muhammen Bedeli : 1.872.240.-TL 

4 - Geçici Teminatı :   56.167,20 TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 11 Mayıs 2016 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 500.- TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı 

halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-

a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza sirküleri, 
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d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur 3877/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT 

KESİMİNE AİT SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN 

KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA İSTASYON YOLLARINDA VE 

MAKASLARINDA RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY 

YAPILMASI İKMALİ HİZMETİ ALIMI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/127605 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 

35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhale Dokümanlarının 

   Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa(Hariç) - 

Balıkesir-Bandırma Hat Kesimine Ait Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin 

Kurulması Projesi Kapsamında İstasyon Yollarında ve Makaslarında Ray Kaynağı ve Yerinde 

İzole Ray Yapılması İkmali Hizmeti Alımı İşi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09.05.2016 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3692/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. 

MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARI DAHİLİNDE 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

İhale Kayıt No : 2016/135828 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

 İnternet Adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan Şeker 

Ambarlarında çalıştırılmak üzere: 

  (± %20 toleranslı) 2 ay 15 kişi 10 ay 4 kişi ile 

(2.100 yevmiye ile 74,5 yevmiye ulusal bayram 

ve Resmi tatil günleri) olmak üzere; 12 ay süre 

İle Elazığ Şeker Fabrikası Sahasında bulunan 

şeker ambarlarında kristal şeker tahmil tahliye 

işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi 

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 10.05.2016 - 14:00 

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 

(Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklifler 10.05.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderile bilir. (Postadaki gecikmelerden idare 

sorumlu değildir.) 

8 - İhale, Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmı teklif verilemez 

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 3864/1-1 
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FABRİKAMIZ HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISIMLARI KAYNAK İŞLERİ İLE 

100 t/h VKW BUHAR KAZANI BORULARI DEMONTAJ-MONTAJ VE KAYNAK 

İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

“Fabrikamız Ham fabrika ve rafineri kısımları kaynak işleri ile 100 t/h VKW Buhar 

Kazanı boruları demontaj-montaj ve kaynak işleri hizmet alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/134686 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale Konusu Malların 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Ham fabrika ve rafineri kısımları kaynak 

işleri ile 100 t/h VKW Buhar Kazanı boruları demontaj-

montaj ve kaynak işleri 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren Ham fabrika ve rafineri 

kısımları kaynak işleri kısımları için 40 (Kırk) takvim 

günü; 100 t/h VKW Buhar Kazanı boruları demontaj-

montaj ve kaynak işleri İçin 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 13.05.2016 Cuma günü saat 10:30 

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir 

ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

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

7 - Teklifler, 13.05.2016 Cuma günü saat 10:30’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 3865/1-1 
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ELEKTRİK MOTORU ROTORU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : ELEKTRİK MOTORU ROTORU alımı 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/136284 

Dosya no  : 1622038 

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 : Elektrik motoru rotoru: 2 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  

No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 16/05/2016 Pazartesi 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, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Aynı 

güçteki elektrik motoru rotoru için toplamda 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: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16/05/2016 Pazartesi 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 hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3917/1-1 
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TAHLİSİYE EKİBİ KIYAFET VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

TTK İHTİYACI OLARAK TAHLİSİYE EKİBİ KIYAFET VE MALZEMESİ ALIMI 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

İhale kayıt no : 2016-139476 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elbise (Mont ve Pantolon) : 110 Adet 

  Kaban  : 110 Adet 

  Tişort : 220 Adet 

  Bot : 110 Çift 

  Palaska Tipi Kemer : 110 Adet 

  Bere : 110 Adet 

  Çorap : 110 Çift 

  Kollu Atlet : 110 Adet 

  Don : 110 Adet 

  Havlu : 110 Adet 

  Çanta : 110 Adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 

gününde teslim edilecektir  

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25/05/2016 - 15:00 

c) Dosya No : 1632206 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

Firmalar elbise (mont + pantolon), kaban ve tişört haricindeki malzemeler için 1’er adet 

numune vereceklerdir. 

5 - İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak “elbise ve 

kaban” bir takım olduğundan bu kalemler için ve her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif 

verilmeyecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25/05/2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 İlgili 

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

İlan olunur. 3918/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/135307 

Dosya No  : 1627030 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 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 malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ocak Lokomotif yedekleri: 9 kalem  

b) Teslim yeri  : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır.  ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.05.2016 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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,  

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, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen 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) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) 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 

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: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.05.2016 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 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. 3919/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA 

MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ 

İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR. 

Karadon Müessesesi İhale Kayıt No : 2016/136411 

Üzülmez Müessesesi İhale kayıt No : 2016/136389 

Amasra Müessesesi İhale Kayıt No : 2016/136453 

Armutcuk Müessesesi İhale kayıt No : 2016/136439 

Kozlu Müessesesi İhale Kayıt No : 2016/136424 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskömürü.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Karadon Müessesesi için 40.531 m3 

  Üzülmez Müessesesi için 10.975 m3 

  Kozlu Müessesesi için 9.007 m3 

  Armutçuk Müessesesi için 6.700 m3 

  Amasra Müessesesi için 4.850 m3 

b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları  

c) Teslim tarihi  : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) 

güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin 

teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi 

daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak 

üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç 

tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2017 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : Karadon müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00 

  Üzülmez müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00 

  Kozlu müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00 

  Amasra müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00 

  Armutçuk müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
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4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - ihaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir.  
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6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Karadon, Üzülmez, Kozlu. Amasra ve Armutçuk Müessesesi Direk nakli 

ihaleleri için 16.05.2016, saat 15:00’e kadar, T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit 

Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir. 

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

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

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

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

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

HER MÜESSESE AYRI BİR İHALE KONUSU OLUP, İSTEKLİLER HER 

MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNAT 

VERECEKLERDİR 

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek 

olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne 

bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler 

birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri 

Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, ”Birim fiyat teklif Cetveli”nde 

yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur.  3920/1-1 



26 Nisan 2016 – Sayı : 29695 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

MUHTELİF BOT VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR 

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ AYAKKABI, DÖKÜMCÜ VE KAYNAKÇI 

BOTU, ELEKTRİKÇİ İZOLEAYAKKABI VE BOTU, GÜVENLİKÇİLER VE SÜRÜCÜLER 

İÇİN NORMAL AYAKKABI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

İhale kayıt No : 2016-138196 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Emniyetli Ayakkabı  : 1887 çift 

  Yüksek gerilim elektrikçi ayakkabısı :   171 çift 

  Yüksek gerilim elektrikçi botu  :   143 çift 

  Güvenlik ve sürücü ayakkabı :   523 çift 

  Kaynakçı ve dökümcü botu :   201 çift 

b) Teslim yeri :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 

günün de teslim edilecektir  

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 23/05/2016 - 15:00 

c) Dosya no : 1632205 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

4.2.1 - Firmalar 1’er çift numune vereceklerdir. Emniyetli ayakkabılara ait TS EN ISO 

20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ve AT Tip İnceleme Belgesi ile 

üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. Bu belgeleri bulunmayan ayakkabı ve 

botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından 

verilmiş olacaktır.  

5 - İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Her bir iş 

kalemi için kısmi teklif Kabul edilecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 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 23.05.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 3921/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
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İhale Tarihi:10/05/2016 saat: 11.00'da başlayacak, 15'er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer:İ1 Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü. 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 

100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl 

Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer: Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma 

Usulü. 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer: Bitlis İl Özel İdaresini Encümen toplantı salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarih/ Saati: 10.05.2016 18 nolu saha: 11.00 kadar 

 19 nolu saha: 11.15 kadar 

 21 nolu saha: 11.30 kadar 

5 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi, 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3 -  T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti  

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı ve onaylı bir sureti.(son üç ayda alınan) 

2 - Yönetim onaylı imza sirküleri, 

3 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi 

ibraz Edeceklerdir. 

ç) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul 

Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3'ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

f) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 

g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge. 

6 - İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir. 

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin 

aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, 

ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

İlan olunur. 3803/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce OKSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. firmasının beyan 

sahibi sıfatıyla dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip ettikleri muhtelif tarih ve sayılı 69 adet 

serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında düzenlenmesi gereken müşavirlik hizmet 

faturalarının bulunmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Müfettişi Güngör YILDIRIM tarafından 

tanzim edilen 04.01.2016 tarihli 422-B/13 sayılı Cevaplı Rapora istinaden 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 241/1 maddesi tatbik edilmiş olup, firma adresine yapılan tebligatlarımız adres, 

değişikliğinden iade edilmiştir. Firma unvanının 29.09.2014 tarihli 8663 sayılı Ticaret Sicil 

Gazetesinde yayınlanan amaç-unvan değişikliği kararına istinaden OKSAN HIRDAVAT 

İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak değiştirildiği tespit edilmiş ise de yapılan tebligat adres 

değişikliği nedeni ile iade edildiğinden 5.244 -TL tutarındaki İdari Para Cezası tebliğ edilememiş 

olup, gelir eksikliğinin 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine 

yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. 

maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun 

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçene tebliğ edilmiş 

sayılacağı hususu ilan olunur. 3913/1-1 

—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

MACGAL GIDA İNŞ. OTOM. TUR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 1 yıl süreyle yasaklanarak 27 Ekim 2015 

tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ancak; yasaklı firmanın Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açmış olduğu dava esnasında 

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2016/2882 Esas Sayılı dosyasında verilen ara karar ile 

MACGAL GIDA İNŞ. OTOM. TUR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin (1) yıl süreyle 

ihalelerden yasaklanmasına ilişkin kısmı açısından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

 3914/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85295 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 05.01.2016 tarih ve 02 sayılı kararı ve Etimesgut Belediye 

Encümeninin 01.03.2016 tarih ve255 sayılı ek karar ile onaylanan, Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 07.04.2016 tarih ve 962 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar 

Kanunun 19.maddesi gereğince, 26.04.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85295 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Topçu Mahallesi, 47111 Ada 1, 2 ve 3 nolu parseller. 

İlgililere ilanen duyurulur. 3926/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi ve Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Öğretim Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

İktisadi ve İdari  

Bilimler Fakültesi 
İşletme (Türkçe) 1 

İşletme Yönetimi 

ve Organizasyon 

Yardımcı 

Doçent 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
1 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 

 3936/1-1 
—— • —— 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan 

koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olarak 2 (iki) öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı 

özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde 

vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Program Öğretim Üyesi Alanı  Ek Açıklamalar 

Adalet 1 Hukuk Yardımcı Doçent 

Bilgisayar Programcılığı 1 Matematik Mühendisliği Yardımcı Doçent 

 3935/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu BİDEB Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/121326 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜBİTAK Bilim İnsanı 

Destekleme Daire Başkanlığı  
İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Atatürk Bulvarı No: 221 

Kavaklıdere 
Tel-Faks 0312 468 53 00 - 0312 427 36 98 

Posta Kodu 06100 E-Mail satin.alma@tubitak.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Plasa Prodüksiyon Ses Işık ve 

Görüntü Sistemleri Ticaret Limited 

Şirketi  

Metin ŞENALİOĞLU 

Adresi 

Zekeriyaköy Mah. Sinpaş Firuze 

Küme Evleri No: 7AA/12 Sarıyer/ 

İstanbul 

Zekeriyaköy Mah. Sinpaş-Firuze 

Küme Evleri Sinpaş Firuze Sitesi 3. 

Blk Blok No: 7aa İç Kapı No: 12 

Sarıyer/İstanbul 

T.C. Kimlik No. - 59845400476 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7300221907 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 481352 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3957/1-1 
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Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/102152 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

BALPARK BALIKESİR OTOPARK İŞLETMELERİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

BALPARK BALIKESİR 

OTOPARK İŞLETMELERİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

İl/İlçe KARESİ/BALIKESİR 

Adresi 

EGE MAH.ALTAY CAD. 

KALAYCILAR SOK. NO: 16-17-18 

KARESİ AVM  

Tel-Faks 0 266 245 20 10 

Posta Kodu 10020 E-Mail satinalma@balpark.com.tr 

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

Adı/Unvanı 

ON-ER ELEKTRONİK KONTROL 

SİSTEMLERİ VE SANAYİ 

(YILMAZ ÜSTÜN) 

 

Adresi 

BAĞLARBAŞI, İCADİYE MAH. 

HAŞACI RAİF SOKAK, ERAY 

APT. NO: 19 D: 1 ÜSKÜDAR/ 

İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 38743383098  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 483807  

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. 

 3910/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
2016/8790 Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi

Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ
— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23)
— 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6859

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6860

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6861

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6862

Sayılı Kararı

NOT: 25/04/2016 tarihli ve 29694 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de,
Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi 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


