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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Eşyası
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) UYAP bilişim sisteminde belirlenen kayıtlara, sorumlu oldukları işlerle ilgili bilgi
ve verileri tahsis amaçlarına uygun şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, bu kayıtları
kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve emanet bürosundaki diğer iş
ve işlemleri yerine getirmekten, emanet bürosu personeli sorumludur. Eksikliklerin tespiti ha-
linde ise ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) UYAP bilişim sisteminde belirlenen kayıtlara, sorumlu oldukları işlerle ilgili bilgi
ve verileri tahsis amaçlarına uygun şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, bu kayıtları
kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamaktan emanet bürosu personeli so-
rumludur. Eksikliklerin tespiti halinde ise ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/3/2016 29662



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) Kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevre dü-

zeni planı ile belirlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“f) Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planlarında bölge komisyonu kararı; ta-

biat varlıkları ve doğal sitlerin, tarihi arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik sitler ve diğer ko-

ruma statüleri ile çakıştığı alanlarda ise ilgili kurulların uygun görüşü alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “alır” ibaresi “alabilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, üst ölçekli çevre düzeni planı

veya nazım imar planı plan türüne dönüştürülür. Bu planlarda yapılacak değişikliklerde bu Yö-

netmeliğin çevre düzeni planları ile ilgili hükümlerine uyulur ve değişikliğin kullanım amacı

ve niteliğine göre çevre düzeni planı ile nazım imar planı gösterimlerinden uygun olanı kulla-

nılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2014 29030
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mü-

kemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemme-

liyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Proje ekibi: Merkez proje ekiplerini,
f) Proje yürütücüsü: Merkezin proje yürütücülerini,
g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk metal şekillendirme sanayiinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde

bulundurularak, ileri ve yenilikçi teknoloji alanlarında öncelikle Türk sanayiinin ihracata yö-
nelik rekabet gücünün arttırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da
çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek, çözümüne katkı sağlamak, çözülmesi için yön-
temler önermek ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak,

b) Kalkınma planları ve programlarında belirtilen araştırma ihtiyaçlarının gözetilmesi,
bilimsel araştırma ortamının yaratılması ve yaratıcılığın teşviki, gerek kendi bünyesindeki, ge-
rekse bünyesi dışındaki araştırıcı ve teknik personelin eğitimine ilişkin esasları göz önünde tu-
tarak gerektiğinde Merkez dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Metal şekillendirme sektöründe hizmet vermekte olan özel sektör ve kamu kuruluşları

ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda, öncelikleri ülke ge-
reklerine uygun biçimde belirleyerek, yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik sistemler
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ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan ürün, işlem,
yöntem ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları im-
kanlar dahilinde desteklemek,

b) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sana-
yicilere duyurmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yön-
temin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek, ge-
rektiğinde pilot tesisler kurmak,

c) Metal şekillendirme sektöründe kullanılmakta olan üretim ve yönetim yöntemleri ile
işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak, işlem, malzeme
ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin be-
lirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem
analizi yapmak,

ç) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile metal şekillendirme sektöründe çalışmakta
olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve alt yapıyı kurmak ve
ülke araştırmacılarına, diğer kurumlara açık olarak işletmek; araştırmacılar için gerekli görülen
özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerek diğer
araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım,
ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek,

d) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı
sayıda prototip üretim yapmak,

e) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konfe-
rans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayınlar yapmak, araştırma-
geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak,

f) Merkezin, 5 inci maddede tanımlanan amaçlarına uygun olarak, sanayi ve kamu ku-
ruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme
projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar
yapmak,

g) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak
ve/veya ortak olmak,

ğ) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, üniversitelerde, sanayi kesiminde
ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; 6 ncı madde kapsamında bulunan faaliyetleri gerçekleştirme

konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından
veya aynı nitelikleri haiz Üniversite dışından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tara-
fından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek üzere Müdür Yardımcısını
veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
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c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili
işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak
yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yö-
netim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna danışmanlık yapmak.
ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yar-

dımcısı Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilebilir.
Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısı, Merkezin faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak

yürütülmesi için Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.
(2) Müdür Yardımcısı Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. Mer-

kezin idare ve icrasından sorumludur. Yönetim Kurulu; metal şekillendirme konusunda uzman,
üçü Üniversiteden, üçü de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere altı öğretim üyesi
ve metal şekillendirme sektöründe hizmet veren en az beş en fazla dokuz şirketin temsilcile-
rinden oluşur. Üyeler iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamam-
lanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması
halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde üyelerin en az 1/3’ünün
Müdüre yapacakları yazılı talep üzerine olağanüstü olarak, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı

ile ilgili kararları almak ve uygulamak,
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde

değiştirilmesi için teklifte bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren,

ulusal ve uluslararası alanda metal şekillendirme konusunda uzman teorik ve pratik bilgi biri-
kimine sahip en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi
ve Rektörün onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliği fahridir. Üyelik
süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir se-
beple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye se-
çilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür ve Yönetim Kuruluna Mer-

kezin faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, teknolojik
gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Merkezin gelirleri ve giderleri
MADDE 16 – (1) Merkezin gelirleri; Merkez faaliyetlerinden, projelerinden, hizmet-

lerinden elde edilen gelirler, her türlü bağış ve yardımlar ve sair gelirlerdir.
(2) Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan tüm harcamalar Merkezin gi-

derlerini oluşturur.
(3) Merkez bütçesi Merkez gelir ve giderlerinden oluşur. Her hesap dönemi öncesinde

Merkez bütçesi Müdür tarafından Rektörlüğe sunulur. Merkez bütçesi Mütevelli Heyetinin
onayı ile yürürlüğe girer.

Danışmanlık, analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinde ücretlendirme
MADDE 17 – (1) Merkez bünyesindeki araştırmacıların her birinin teknik danışmanlık

hizmetlerinin ve Merkez imkânları kullanılarak yapılacak olan analiz, muayene ve ölçme, in-
celeme hizmetlerinin ücretlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdür tara-
fından belirlenir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 18 – (1) Karşılıklı yazılı anlaşma ile belirlenmediği takdirde, Merkez bünye-

sinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Üniversitenin tü-
zel kişiliğine aittir. Gizlilik anlaşması karşılıklı olarak imzalanmamış tüm çalışmaların Merkez
tarafından yayınlanması, sonuçlarının makale ve benzeri şekilde basılmasına izin verilmesi
ve/veya konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılarda sunulması, çalışmadan sorumlu
proje yöneticisinin onayı ile yapılır.

(2) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet
hakları ile ilgili ikili anlaşmalarda Merkezi Müdür temsil eder. Merkez bünyesinde yapılan an-
laşmalarda, taraflardan ez az birinin talebi üzerine gizlilik anlaşması imzalanır. Gizlilik anlaş-
ması, çalışmadaki tüm taraflar için bağlayıcıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim

projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur.
Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her
bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlan-
ması, kabulü gibi usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

İdari birimler
MADDE 20 – (1) Rektörün uygun görüşü ile Merkez idari birimleri Müdür tarafından

oluşturulur. Merkez idari birimlerinde görev alan personelin ücretleri Merkez bütçesinden kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Türk Dili Yılı

GENELGE
2017/9
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 3034/T1 KARAYOLU TAŞITLARI-SÜSPANSİYON

SİSTEMLERİ-AMORTİSÖRLER STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 3034/T1 (Nisan 2016) Standardının uygula-

maya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, karayolu taşıtlarının süspansiyon sistemlerinde kullanılan

geleneksel, strat (taşıyıcı) teleskopik ve diğer amortisörlerin tarifi, sınıflandırması ve özellik-

lerini, numune alma, muayene, deney ve piyasaya arz şeklini kapsar. Bu standard kapsamındaki

amortisörler; Madde 3.1’de yer almayan direksiyon, bagaj, kaput, kabin (kupa), pedal amorti-

sörleri ve benzerlerini kapsamaz. Bu standard ayrıca, süspansiyon sisteminde bulunabilen; hava

basıncı ayarlanabilerek, sönümleme kuvveti değiştirilebilen körükleri ve körüklü amortisörleri

de kapsamaz. Yeni Madde 3.1 aşağıda belirtildiği gibi ilave edilmiş ve önceki madde numarası

(Madde 3.1), 3.2 şeklinde devam ettirilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012

tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-

da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 3034 “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler”

standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 23/5/2014 tarihli ve 29008 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın kapsamı ve 3.1 maddesi,

Şubat 2014 tarihindeki TS 3034 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun

18/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat

ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten

ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistem-

leri-Amortisörler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal

olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
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(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 3034/T1 (Nisan 2016)
“Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından
aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını
yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 3034/T1 (Nisan 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya

il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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

DOĞRUSAL LAMBALAR, IŞIK YAYAN DİYOT LAMBALAR VE İLGİLİ
EKİPMANA İLİŞKİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/10)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2017/11)

MADDE 1 – 13/2/2015 tarihli ve 29266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrusal
Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-
reklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (y) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (cc) bendi eklenmiştir.

“b) Aydınlatma armatürü: Bir veya daha fazla lambadan gelen ışığı dağıtan, filtreleyen,
dönüştüren ve lambaları desteklemek, sabitlemek, korumak için gerekli tüm parçaları ve gere-
kirse elektrik kaynağına bağlanması için yardımcı devre elemanları ve bileşenlerini içeren bir
ürün anlamına gelir, (Eğer ürünün ana görevi aydınlatma değilse ve enerjisini üzerinde bulun-
duğu ve ana görevi farklı bir üründen sağlıyorsa buzdolabı, dikiş makinesi, endoskopi, kan
analiz cihazı ve benzerleri bu Tebliğ çerçevesinde armatür sayılmaz.)”

“y) Özel amaçlı ürün: Bu Tebliğ kapsamındaki teknolojiye sahip olan ancak teknik dos-
yasında açıklanan teknik parametreler nedeniyle özel uygulamalarda kullanılması amaçlanan
ürün anlamına gelir,”

“cc) Akkor trafik sinyal lambası: 60 V üzerindeki anma gerilimiyle çalışan ve ilk 1000
saatlik çalışma süresi boyunca %2’den az arıza oranına sahip akkor lamba anlamına gelir,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.
“Özel amaçlı ürünlere ilişkin uygulamalar ve istisna
MADDE 4/A – (1) Özel amaçlı ürünlere ilişkin uygulamalar, sıradan şartlar altında

sahne veya cisimlerin aydınlatılması için teknik parametrelerin gerekli olmadığı uygulamalar-
dır. Işığın temel amacının aydınlatma olmadığı yerlerdeki bu uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Işık yayılımının kimyasal veya biyolojik süreçlerde bir araç olması (polimerizasyon,
kürlenme / kurutma / sertleştirme amaçlı ultraviyole ışığı, fotodinamik terapi, hayvan bakımı,
böcek kovucu gibi).
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b) Görüntü yakalama ve görüntü yansıtması (kamera flaşları, fotokopi, video projeksi-

yonu gibi).

c) Isıtma (kızılötesi lambaları).

ç) Sinyal verme (trafik kontrol ve havameydanı lambaları gibi).

d) Aydınlatılmış sahne veya cismin görüntüsünü, renk sıcaklığına bağlı değişimler dı-

şında değiştirmek için tasarlanan ışığın spektral dağılımı (gıda sergilemede kullanılan aydın-

latma veya Ek-I’in 1 inci maddesinde tarif edilen renkli lambalar gibi).

e) Işığın spektral dağılımının, belirli teknik ekipmanların özel ihtiyacına göre ayarlan-

ması ve ayrıca insanların görebilmesi için sahne veya cismin görülebilir hale getirilmesi (stüd-

yo, sahne veya özel şov aydınlatması gibi).

f) Sahne veya cismin ışık kaynağının negatif etkilerine karşı koruma gerektirmesi (ışığa

aşırı duyarlı hastalar veya müze aydınlatmaları için özel filtrelenmiş aydınlatma gibi).

g) Sadece acil durumlar için aydınlatma yapılması (acil çıkış aydınlatmaları, acil ekip-

manların aydınlatması gibi).

ğ) Aydınlatma ekipmanlarının en uç noktalarda çalışma şartlarına dayanması (yüksek

titreşimler veya -20 ºC altında veya 50 ºC üzerindeki sıcaklıklar gibi).

(2) 60 mm’den daha uzun akkor lambalar; sadece mekanik darbe veya titreşimlere da-

yanıklı olmaları ve akkor trafik sinyal lambası olmamaları halinde veya söz konusu lambaların

25 W’tan daha yüksek bir nominal güce sahip olmaları ve 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiket-

lemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)’e göre daha yüksek enerji verimliliği sınıflarına sahip

lambalarda da bulunan özel niteliklere sahip olmaları halinde özel amaçlı ürün değildir (EMC

yayılımı 0, CRI değeri 95’e eşit veya daha yüksek ve UV yayılımı 2 mW/1000 lm değerine

eşit veya daha az gibi).”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bütün özel amaçlı ürünlerin kullanım amacı, diğer uygulamalarda kullanılmak üzere

tasarlanmamış olduğu uyarısı ile birlikte her tür ürün bilgi dokümanında belirtilir.

Hedeflenen kullanım amacı, her bir ürünün bilgi dokümanında belirtilir ve ürünün be-

lirtilen kullanım amacı için özel olarak tasarlandığını gösteren teknik parametrelerin listesi,

23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk değerlen-

dirme amacıyla hazırlanan teknik dosyada bulundurulur.

Gerektiğinde üreticinin, fikri ve sınai haklar ile ilgili olan ticari hassas bilgileri açık-

lanmayacak şekilde parametreler listelenebilir.

Ürün öncelikli olarak nihai kullanıcının satın alması amacıyla görünür şekilde sergile-

niyorsa aşağıdaki bilgiler açık ve belirgin bir şekilde ürün ambalajının üzerinde yer alır:

a) Kullanım amacı.

b) Ev tipi oda aydınlatmasına uygun olmadığı.

c) Lamba tasarımını belirtilen kullanım amacına göre özel yapan teknik parametreler.

(Bu teknik parametreler alternatif olarak ürün paketi içerisinde yer alabilir).”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-III’ünün 2 nci maddesinin 2.3 üncü fıkrası başlığı ile

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3 Şebeke ile lambalar arasında kurulumu tasarlanan donanımın fonksiyonel

gereklilikleri

a) Aşama 1’den itibaren, şebeke ile lambalar arasında kurulum için tasarlanan ekipman,

enerji verimlilik endeksleri (doğrusal olan ve doğrusal olmayan lambalar için bu ekin 1.1 inci

fıkrasında belirtilen yönteme uygun olarak hesaplanmış) en fazla olarak;

- Doğrusal olmayan lambalar için: 0,24 (kabul edilen Φ kullanım=toplam anma aydın-

latma akısı),

- Doğrusal lambalar için: 0,40

olan lambalarla uyumlu çalışacak şekilde en gelişmiş gerekliliklere uyar.

Kısma kontrol cihazı (dimmer) çalıştırdığı lamba için en düşük konumunda açıldığında,

çalıştırılan lamba tam yükte çalıştığında verdiği aydınlatma akısının en az % 1’ini sağlar.

Armatür piyasaya arz edildiğinde, eğer içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebi-

lecek lamba içeriyorsa bu lambalar armatürün uygun şekilde etiketlenmesi açısından, Elektrik

Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğe göre en yüksek

ilk iki enerji sınıfından birinde yer alır.

b) Aşama 2’den itibaren, içinde nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba bulu-

nacak şekilde tasarlanmış armatürler, Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji

Etiketlemesine Dair Tebliğe göre verimlilik sınıfı en az A+ olan lambalar ile tam uyumlu olur.

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk

değerlendirme için hazırlanan teknik dosya, ürünün test edilebilmesi için ürün ayarları ve şart-

larının gerçekçi bir kombinasyonunu içerir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-IV’ünün 3 üncü maddesine aşağıdaki paragraflar ek-

lenmiştir.

“Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma

konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Model, üreticinin talimatlarına uygun olarak

monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse

modelin uygun olduğu kabul edilir.

Model, yukarıda açıklanan uygulanabilir uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa uygunsuz

kabul edilir. Bakanlık, uygunsuz bulunan modele ilişkin test sonuçlarını ve diğer bilgileri ka-

rarın alındığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Komisyona,

Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirir.

Uygunluk gereklerine ek olarak kısma kontrol cihazları, kontrol cihazı en düşük kısma

konumundayken flamanlı lambalar ile test edilir. Cihaz üreticinin talimatlarına uygun olarak

monte edilmiş durumdayken lambaların tam yükte verdikleri ışık akısının en az % 1’ini verirse

modelin uygun olduğu kabul edilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
DOĞRUSAL OLMAYAN EV TİPİ LAMBALAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI

TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/9)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2017/12)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrusal
Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-
2011/9)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“m) Özel amaçlı lamba: Bu Tebliğ kapsamındaki teknolojiye sahip olan ancak, teknik
dosyasında açıklanan teknik parametreler nedeniyle özel uygulamalarda kullanılması amaçla-
nan lambayı,

n) Tungsten halojenli lamba: Filamanı tungstenden yapılan, ikincil bir zarf içerisine
monte edilebilen kuartz veya dayanıklı camdan yapılmış bir lamba içerisinde halojen veya ha-
lojen bileşikleri içeren bir gaz ile kaplı, entegre güç kaynağına bağlı olabilen filamanlı lambayı,”

“ö) Akkor trafik sinyal lambası: 60 V üzerindeki anma gerilimiyle çalışan ve ilk 1000
saatlik çalışma süresi boyunca % 2’den az arıza oranına sahip akkor lambayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.
“Özel amaçlı lambalara ilişkin uygulamalar ve istisna
MADDE 4/A – (1) Özel amaçlı lambalara ilişkin uygulamalar, sıradan şartlarda sahne

veya cisimlerin aydınlatılması için teknik parametrelerin gerekli olmadığı uygulamalardır. Işı-
ğın temel amacının aydınlatma olmadığı yerlerdeki bu uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kimyasal veya biyolojik işlemlerdeki etkene benzer şekilde ışığın yayılımı (polime-
rizasyon, tedavi, kurutma veya sertleştirme amaçlı ultraviyole ışık kullanımı, fotodinamik te-
rapi, bahçıvanlık, evcil hayvan bakımı, böceksavar ürünler gibi).

b) Resim yakalama ve resim projeksiyonu (kamera ışıkları, fotokopi cihazları, video
yansıtıcıları gibi).

c) Isıtma (kızılötesi lambalar).
ç) Sinyal (trafik kontrol veya havaalanı lambaları gibi).
d) Sahne veya cismin renk sıcaklığı ile ilgili değişimler hariç olmak üzere, sahne veya

cismi daha görünür hale getirmek de dahil olacak şekilde (gıda teşhir aydınlatması veya Ek-1’in
1 inci maddesinde açıklanan renkli lambalar gibi) bunların görünümlerinde değişiklik yapmayı
amaçlayan ışığın spektral dağılımı.

e) Sahne veya cismin insanlar için daha görünür hale getirilmesi de dahil olacak şekilde
(stüdyo aydınlatmaları, gösteri efekt aydınlatmaları, tiyatro aydınlatmaları gibi) belirli teknik
ekipmanların özel ihtiyaçlarına göre ayarlanan ışığın spektral dağılımı.

f) Işık kaynağının olumsuz etkilerinden özel filtreleme ile koruma gerektiren sahne
veya cisim aydınlatması (ışığa duyarlı hastalar veya ışığa duyarlı müze sergileri gibi).

g) Sadece acil durumlarda kullanılan ışıklar (acil durum aydınlatmaları veya gemi takım
kontrolleri için acil durum aydınlatmaları gibi).

ğ) Aşırı uçtaki fiziksel koşullara (-20 ºC altında veya 50 ºC üzerindeki sıcaklık deği-
şimleri gibi) dayanmak zorunda olan aydınlatma ürünleri.

(2) 60 mm’den daha uzun akkor lambalar; sadece mekanik darbe veya titreşimlere da-
yanıklı olmaları ve akkor trafik sinyal lambası olmamaları halinde veya söz konusu lambaların
25 W’tan daha yüksek bir nominal güce sahip olmaları ve 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiket-
lemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)’e göre daha yüksek enerji verimliliği sınıflarına sahip
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lambalarda da bulunan özel niteliklere sahip olmaları halinde özel amaçlı lamba değildir (EMC
yayılımı 0, CRI değeri 95’e eşit veya daha yüksek ve UV yayılımı 2 mW/1000 lm değerine
eşit veya daha az gibi).”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Doğrusal olmayan ev tipi lambaların, Ek-II’de belirtilen çevreye du-

yarlı tasarım gereklerini karşılaması gerekir.
(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki aşamalara uygun olarak uygulanır:
a) Aşama 1: 27 Ağustos 2011.
b) Aşama 2: 27 Ağustos 2011.
c) Aşama 3: 1 Ocak 2012.
ç) Aşama 4: 1 Eylül 2012.
d) Aşama 5: 1 Eylül 2013.
e) Aşama 6: 1 Eylül 2018.
(3) Bir çevreye duyarlı tasarım gereği, yerine yenisi geçmedikçe veya aksi belirtilme-

dikçe daha sonraki aşamalarda getirilen gerekliliklerle birlikte uygulanmaya devam eder.
(4) Özel amaçlı lambaların aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekir:
a) Lambanın renksellik (kromatiklik) koordinatları her zaman aşağıdaki limitler dahi-

linde ise kromatiklik koordinatları, özel amaçlı lambanın kullanımı da açıklanacak şekilde
23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile
İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ü kapsamında uygun-
luk değerlendirme işlemlerine yönelik hazırlanan teknik dosyada belirtilir.

x < 0,270 veya x > 0,530
y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 veya y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595
b) Tüm özel amaçlı lambalar için ürünün kullanım amacıyla birlikte ürünün başka uy-

gulamalar için kullanılamayacağına ilişkin uyarılar ürüne ilişkin bilgilerin yer aldığı tüm bel-
gelerde belirtilir. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin
Ek-IV’ü kapsamında uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik hazırlanan teknik dosyada
lambanın tasarımını özel kılan teknik parametreler, lambanın kullanım amacının ortaya konul-
ması için listelenir. Gerekli olması halinde söz konusu parametreler, üreticinin fikri mülkiyet
hakları ile ilişkili hassas ticari bilgilerinin açıklanmasının önüne geçecek şekilde listelenebilir.

c) Lamba öncelikli olarak nihai kullanıcının satın alması amacıyla görünür şekilde ser-
gileniyorsa aşağıdaki bilgiler açık ve belirgin bir şekilde ürün ambalajının üzerinde yer alır:

1) Kullanım amacı.
2) Lambanın ev tipi aydınlatmaya uygun olmadığı.
3) Lamba tasarımını belirtilen kullanım amacına göre özel yapan teknik parametreler.

(Bu teknik parametreler alternatif olarak ürün paketi içerisinde yer alabilir.)”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin 1 inci maddesinde yer alan Tablo 1 aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ENTEGRE BALASTSIZ FLÜORESAN LAMBALAR, YÜKSEK YOĞUNLUKLU

BOŞALMALI LAMBALAR VE BU LAMBALARI ÇALIŞTIRABİLEN
BALASTLAR VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İLE İLGİLİ

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR
TEBLİĞ (SGM-2011/10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM-2017/13)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre
Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Ça-
lıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine
Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’in eki Ek-I’ in başlığı “İstisnalar” olarak değiştirilmiş; aynı ekin
1 inci maddesinde yer alan “Aşağıdaki lambalar bu Tebliğ hükümlerinden muaftır:” ibaresi
“Aşağıdaki lambalar, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince,
uygunluk değerlendirme amacı doğrultusunda hazırlanan teknik dosyada, muafiyetlerine temel
teşkil eden aşağıda listelenen teknik parametrelerin yer alması şartıyla Ek-III’deki şartlardan
muaf olurlar:” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Aşağıdaki özelliklere sahip harmanlanmış (karışık ışıklı) yüksek yoğunluklu deşarj
lambaları:

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %6 veya daha fazlası 250-400 nm ara-
lığında olan lambalar,

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %11 veya daha fazlası 630-780 nm ara-
lığında olan lambalar,

- 250-780 nm aralığındaki toplam radyasyonun %5 veya daha fazlası 640-700 nm ara-
lığında olan lambalar.

(d) Aşağıdaki şartları karşılayan karışık ışıklı yüksek yoğunluklu deşarj lambaları:
- Üst radyasyon 315-400nm (UVA) veya 280 -315nm (UVB) arası.”
“2. Aşağıdaki ürünler, ürün bilgi formlarında bu Tebliğ çerçevesinde genel aydınlatma

amaçlı kullanım için tasarlanmadıklarının belirtilmesi veya (b) ila (e) fıkraları arasında liste-
lenen uygulamalarda kullanımı için tasarlandıklarında Ek-III deki şartlardan muaf olurlar:

a) Genel aydınlatma dışında başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanan ürün-
lerin ve genel aydınlatma fonksiyonu sağlamayan ürünlerin içine dahil edilen ürünler.

b) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) ve
30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortam-
ların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki lambalar.

c) 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları
ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9) kapsamındaki
acil aydınlatma armatürleri ve acil ikaz sinyal armatürleri.

d) (c) fıkrasında tanımlanan armatürler ve acil durumda çalışacak lambalarda kullanıl-
mak için üretilen balastlar.

e) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili
Yönetmelik (2014/34/AB), Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hak-
kında Yönetmelik, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Em-
niyeti Yönetmeliği (2006/42/AT), 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki armatürler ve bu gereklilikleri kapsayan ekip-
mana entegre olan armatürler.
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Hedeflenen kullanım amacı, her bir ürünün bilgi dokümanında belirtilir ve ürünün be-
lirtilen kullanım amacı için özel olarak tasarlandığını gösteren teknik parametrelerin listesi,
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereğince uygunluk
değerlendirme amacıyla hazırlanan teknik dosyada bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-II’nin 1 inci maddesinde yer alan “Bu Tebliğin şart-
larına uygunluk ve uygunluğun kontrolü amacıyla genel kabul görmüş aşağıda yer alan para-
metreler, en gelişmiş ölçme yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, doğru ve yinelenebilir ölçme
işlemleri ile belirlenir.” ibaresi “Ek-III’de yer alan Tablo 6’ya uygun olacak şekilde LSF yüksek
frekansla çalışma modunda ve anahtarlama çevrimi 11s/1s olacak şekilde ölçülür.” olarak de-
ğiştirilmiş ve 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“o) Karışık ışıklı lamba: Cıva buharlı lamba ve akkor lamba filamanı aynı ampul içinde
seri bağlanmış lambadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-III’ün 1 inci maddesinin 1.1 inci fıkrasının (A) ben-
dine ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı ekte yer alan
“Tablo 2”, “Tablo 3”, “Tablo 6”, “Tablo 11”, “Tablo 12”, “Tablo 13” ve “Tablo 17” ekteki şe-
kilde değiştirilmiş; aynı ekin 1 inci maddesinin 1.1 inci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Birinci
aşama için tanımlanan düzeltmeler (Tablo 6) geçerli olmaya devam edecektir.” ibaresi, “İlk
aşama için spiral şekilli çift başlıklı floresan lambalar için özel gereklilikler ve düzeltmeler
(Tablo 6) uygulamaya devam edecektir.” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 7’nin
başlığı “Ra ≤ 60 değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalara ait anma minimum
verimlilik değerleri” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 8’in başlığı “Ra ≤ 80 değerine
sahip metal halide lambalar ve Ra > 60 değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba-
lara ait anma minimum verimlilik değerleri” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin
1.1 inci fıkrasının (C) bendindeki, “7/4/2017 tarihinden itibaren, entegre balastsız floresan lam-
balar Ek-III’ün 2 nci maddesinin (2.2) nci fıkrasına göre en az A2 enerji verimlilik sınıfındaki
balastlarla çalışacak şekilde tasarlanacaktır.” ibaresi “22/5/2017 tarihinden itibaren entegre
balastı olmayan floresan lambalar enerji verimlilik sınıfı A2 veya daha verimli balastlarla
Ek-III’ün 2 nci maddesinin (2.2) nci fıkrasına uyumlu olarak çalışırlar. Buna ek olarak bunlar
A2 den daha az verimli balastlarla da çalışabilirler.” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci mad-
desinin 1.2 nci fıkrasının (B) bendine Tablo 11’den sonra gelmek üzere ekteki Tablo 11a ek-
lenmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (1.2) nci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Yüksek basınçlı
sodyum lambalar en az Tablo 13’teki lamba lümen süreklilik faktörlerine ve lamba çalışmaya
devam etme faktörlerine sahip olacaktır.” ibaresi “Lamba etkinlik gereklerini karşılayan yüksek
basınçlı sodyum lambalar en az Tablo 13’teki lamba lümen süreklilik ve çalışma devam fak-
törleri sınırlarını karşılar.” olarak değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin (1.2) nci fıkrasının
(C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekte yer alan Tablo 14’ün başlığı “Metal halide
lambalar için lamba lümen süreklilik ve lamba çalışma devam faktörleri – 3. Aşama” olarak
değiştirilmiş, aynı ekin 1 inci maddesinin 1.3 üncü fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“Bütün çapları 16 mm veya daha büyük spiral şekilli çift başlıklı flüoresan lambalar
(T5), T9 dairesel lambalar için Tablo 5 te belirtilen gereklilikleri karşılar.”

“C. Üçüncü aşama şartları
Lamba etkinliği gerekliliklerine sahip metal halide lambalar, 22/5/2017 tarihinden iti-

baren en az Tablo 14 de yer alan lamba lümen süreklilik faktörü ve lamba çalışma devam fak-
törü sınırlarını karşılamalıdır.
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“(i) Lambanın ışık akısını en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlandığı armatür içindeki
sıcaklık 0 °C’ye eşit veya daha düşük ise veya 50 °C’ye eşit veya daha yüksek ise lambanın,
kapalı alanda standart oda sıcaklığında kullanım için uygun olmadığı belirtilir.”

“(j) Entegre balastı olmayan floresan lambalarda, çalışabildiği balastın enerji verimliliği
indeksi tablo 17’de belirtilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-IV’ün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bakanlık, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de
referans numaraları yayımlanan dokümanlarda belirtilen metotlar dahil olmak üzere genel kabul
görmüş, bilinen en yeni ve modern ölçüm yöntemlerini dikkate alarak güvenilir, doğru ve tek-
rarlanabilir ölçüm prosedürlerini kullanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-46
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119706 ada, 5 parselde kayıtlı 598,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca,

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi,
119706 ada, 5 no.lu parseldeki 598,89 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 53.750
(Elliüçbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serdal KOÇ’a İhale Şartna-
mesi çerçevesinde satılmasına, Serdal KOÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
53.500 (Elliüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Güngör PEKAYDIN’a İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Güngör PEKAYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine, 52.000 (Elliikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Osman Cemalettin
PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-47
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119713 ada, 6 parselde kayıtlı 722,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119713
ada, 6 no.lu parseldeki 722,31 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 63.000 (Altmışüç-
bin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ümit KOCA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Ümit KOCA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-
leri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 62.750 (Altmışiki-
binyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bahtiyar YAZICI’ya İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Bahtiyar YAZICI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
60.000 (Altmışbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Serdal KOÇ’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Serdal KOÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
59.500 (Ellidokuzbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Baki MÜLAYİM’e
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İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan im-
tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-48
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 1 parselde kayıtlı 500 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak sure-
tiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718
ada, 1 no.lu parseldeki 500 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 57.000 (Elliyedibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nurettin DÖNMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Nurettin DÖNMEZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 56.750 (El-
lialtıbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
56.250 (Ellialtıbinikiyüzelli) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Salih ÇİFTÇİ’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Salih ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 53.000 (Elliüçbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Osman Cemalettin
PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-49
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 5 parselde kayıtlı 511,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718
ada, 5 no.lu parseldeki 511,04 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 53.000 (Elliüçbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serdal KOÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Serdal KOÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
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yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 52.750 (Elliikibin-
yediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şartnamesi çer-
çevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 52.500
(Elliikibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Osman Cemalettin PARLAK’a İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamak-
tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare le-
hine irat kaydedilmesine, 50.000 (Ellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Salih
ÇİFTÇİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Salih ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzala-
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-50
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 6 parselde kayıtlı 500 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak sure-
tiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718
ada, 6 no.lu parseldeki 500 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 55.000 (Ellibeşbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Serdal KOÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Serdal KOÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 54.750 (Ellidörtbin-
yediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Salih ÇİFTÇİ’ye İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, Salih ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-
kümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.750
(Elliüçbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 53.500 (Elliüçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Hacı Bekir
ÇOBAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hacı Bekir ÇOBAN’ın sözleşmeyi im-
zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 53.100 (Elliüçbinyüz) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren
Osman Cemalettin PARLAK’a  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin
PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-51
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 7 parselde kayıtlı 500 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak sure-
tiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi,
119718 ada, 7 no.lu parseldeki 500 m² yüzölçümlü arsanın, özelleştirme ihalesinde 50.750 (El-
libinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Baki MÜLAYİM’e İhale Şartna-
mesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 50.500 (Ellibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bekir MÜLAYİM’e
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bekir MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan im-
tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 47.100 (Kırkyedibinyüz) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Osman
Cemalettin PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin
PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 46.000 (Kırkaltıbin) Türk Lirası
bedelle dördüncü teklifi veren Salih ÇİFTÇİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Salih ÇİFTÇİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 16/05/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-52
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,
Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119727 ada, 12 parselde kayıtlı 625,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dik-
kate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119727
ada, 12 no.lu parseldeki 625,81 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinde 64.750 (Alt-
mışdörtbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ümit KOCA’ya İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Ümit KOCA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve-
ya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilme-
sine, 64.500 (Altmışdörtbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Baki MÜLAYİM’e
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Baki MÜLAYİM’in sözleşmeyi imzalamaktan im-
tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 62.000 (Altmışikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Murat KOÇ’a
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat KOÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine, 61.100 (Altmışbirbinyüz) Türk Lirası bedelli dördüncü teklifi veren Osman
Cemalettin PARLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman Cemalettin
PARLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069



17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1503 

Karar No : 2016/559 

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan Mahmut ve Elmas oğlu, 16/01/1978 

Ġstanbul doğumlu, Yozgat, Merkez, Ġnceçayır Mah. Nüf. Kyt. Sanık MÜCAHĠT SAĞLAM 

hakkında, Ġst. C. BaĢsavcılığının 2012/60906 C. Sav. Esas nolu, 14/11/2012 tarihli iddianamesiyle 

Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması sonunda: 

G.D: 1 - MüĢteki Ali Ġmran Altunkaynak‘a karĢı hizmet nedeniyle güveni kötüye 

kullanma suçunu iĢlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 155/2, 52, 58/6, 53/1-c, 53/1-a, b, 

d, e maddeleri gereğince 3 Yıl Hapis ve 6000 TL Adli Para Cezası, 

2 - MüĢteki Bayram TaĢ‘a karĢı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu iĢlediği 

sabit görülmekle eylemine uyan TCK 155/2, 52, 58/6, 53/1-c, 53/1-a, b, d, e maddeleri gereğince 

3 Yıl Hapis ve 6000 TL Adli Para Cezası, 

3 - MüĢteki Nadir Kalıncı‘ya karĢı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu 

iĢlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 155/2, 52, 58/6, 53/1-c, 53/1-a, b, d, e maddeleri 

gereğince 3 Yıl Hapis ve 6000 TL Adli Para Cezası dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen 

bulunamadığından karar tebliğ edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 3603 

————— 

Esas No : 2014/361 

Karar No : 2016/548 

Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlığa teĢebbüs suçundan Ġlaion ve Nestan 

oğlu, 1981 Gürcistan doğumlu, Gürcistan VatandaĢı, Sanık MURMAN GADELĠYA hakkında Ġst. 

C. BaĢsavcılığının 2014/47596 C. Sav. Esas nolu, 26/11/2014 tarihli iddianamesiyle Mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması sonunda: 

G.D: Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlığa teĢebbüs suçunu iĢlediği sabit 

görülmekle eylemine uyan TCK 142/2-h.l, 35/2, 53/1-c, 53/l-a, b, d, e maddeleri gereğince 1 Yıl 3 

Ay Hapis Cezasının, CMK 231. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, CMK 231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜRE ĠLE DENETĠM SÜRESĠNE 

TABĠ TUTULMASINA, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulanamadığından karar 

tebliğ edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 3604 
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Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/1199 

Karar No : 2017/119 

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan sanık FAYE ABOUBAKAR 

hakkında; 

Mahkememizin 06/02/2017 tarih ve 2015/1199 Esas 2017/119 karar sayılı ilamı ile Resmi 

belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan Türk Ceza Kanunun 206/1, 62, 53 maddeleri 

gereğince 2 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK. 231/5 maddesi uyarınca 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verilmiĢtir. 

Abidjan doğumlu Mah./köy nüfusuna kayıtlı, Aboubakar Talla ve Ana Ouwale oğlu 

20806/1985 d.lu Faye Aboubakar tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. Adres yetersizliği 

nedeniyle yokluğunda verilen Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden: 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 

verildiğinden; 

Ġlanın Resmi Gazete‘de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuĢ 

sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize hitaben yazılacak veya 

bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa 

geçirilmek suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde ĠTĠRAZ yolu açık olmak üzere ilan 

masrafının kendisinden alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 3601 

—— • —— 

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/9  

Karar No : 2017/34 

Sanık : KAITH ADNAN MUSTAFA Abdulkadir ve Leyla‘dan olma 1972 d.lu  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama 

sonunda sanık hakkında "Cinsel Taciz" suçundan "TCK 102/1 maddesi gereğince 2 yıl hapis 

cezası ile cezalandırılmasına ve Yaralama suçundan Ģikayetten vazgeçme nedeniyle düĢme kararı 

verildiği,  

Ancak tüm aramalara rağmen sanığın bulunmadığı kararın tebliğ edilemediği 

anlaĢılmakla,  

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılmasına, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dıĢında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 

Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.  

 3602 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah. Mehmet Uzun Cad. (Tapu kaydı; 

Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m²) arsanın 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35 a Maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satıĢının yapılması. 

Madde 2 - ĠĢin ihalesi 30/05/2017 tarihinde Salı günü saat 10.00‘da Belediyemiz ana 

hizmet binası konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

SATIġI YAPILACAK TAġINMAZIN ÖZELLĠKLERĠ VE AÇIK ADRESĠ 
 

TaĢınmaz Bilgisi 

Muhammen 

Bedel TL 

Alanı 

M² 

Geçici 

Teminat TL Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati 

Bağcılar mahallesi Mehmet 

Uzun Cad. (Tapu kaydı: 

Alipınar Mah. 4646 ada        

5 nolu parsel) 

2.441.675,40 3538,66 73.250,26 
30/05/2017 

Salı 
10.00 

 
Madde 3 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI 

3.1 GERÇEK KĠġĠLER 

a - Nüfus cüzdan sureti  

b - Kanuni ikametgah belgesi  

c - Temsil durumunda noter onaylı vekaletname  

d - Noter onaylı imza beyannamesi  

e - Bağlar Ġlçe Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi  

f - Ġç zarf (teklif mektubu bırakılacak)  

g - ĠĢe ait Ģartname ve Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

3.2 TÜZEL KĠġĠLER 

a - Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2017 yılında alınmıĢ)  

b - Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti  

c - Tüzel kiĢiliği temsilen teklif verecek kiĢi/kiĢilerin vekaletnameleri ve vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi  

d - Ortak giriĢim olması halinde noter onaylı ―ortak giriĢim beyannamesi‖ ile her ortağa 

ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.  

e - Bağlar Ġlçe Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi  

f - Ġç zarf (teklif mektubu bırakılacak)  

g - ĠĢe ait Ģartname ve Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz  

Madde 4 - Ġhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 30/05/2017 Salı günü saat 10.00‘da 

teslim etmeleri gerekir. 

Madde 5 - Ġstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 

Madde 6 - Ġstekliler satıĢı yapılacak taĢınmaz için takdir edilen muhammen bedelin 

üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma 

gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek 

ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmıĢ sayılacak.  

Madde 7 - Ġhale ile ilgili Ģartname Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL 

Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir. 

Madde 8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir. 

Ġlanen duyurulur. 4461/1-1 
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1 ADET SAFĠR KRĠSTAL BÜYÜTME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

1 Adet Safir Kristal Büyütme Sistemi alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/234940 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

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

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Safir Kristal Büyütme Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 150 (Yüzelli) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2017 Cuma günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

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

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs ġubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 ĠBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan 

dekont karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09.06.2017 Cuma günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4506/1-1 
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REAL-TĠME PRC CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Real-Time PRC Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

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

Ġhale kayıt numarası : 2017/240972 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Real-Time PRC Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

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

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 24.05.2017 ÇarĢamba günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

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

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Bu cevaplar teknik dokümanlar ile karĢılaĢtırıldığında herhangi bir 

uyumsuzluk bulunursa isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. Sunulan bu dokümanın 

her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olarak sunulacaktır 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler 24.05.2017 ÇarĢamba günü saat 14.30‘a kadar Hacettepe Üniversitesi 

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

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4504/1-1 

————— 

KAUÇUK PROSES ANALĠZÖRÜ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kauçuk Proses Analizörü alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

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

Ġhale kayıt numarası : 2017/240983 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kauçuk Proses Analizörü Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

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

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 24.05.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

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

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Bu cevaplar teknik dokümanlar ile karĢılaĢtırıldığında herhangi bir 

uyumsuzluk bulunursa isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. Sunulan bu dokümanın 

her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olarak sunulacaktır 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 24.05.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00‘a kadar Hacettepe Üniversitesi 

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

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4505/1-1 
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TRAFĠK ELEKTRONĠK DENETLEME (KGYS - EDS) SĠSTEMLERĠ KURULUMU VE  

10 YIL SÜRE ĠLE ĠġLETTĠRĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Isparta İli Keçiborlu Belediye Başkanlığından: 

Keçiborlu Belediyesi Trafik Elektronik Denetleme (KGYS - EDS) Sistemleri Kurulumu 

ve 10 yıl süre ile iĢlettirilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] 

bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Keçiborlu/Isparta 

b) Telefon ve faks numarası : 0 246 541 45 93 / 0 246 541 42 24 

c) Elektronik Posta Adresi : keciborlubld@hotmail.com 

2 - Ġhale konus iĢin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EDS - KGYS sistemlerinin kurulumu 10 yıl süre ile 

iĢletilmesi 

b) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihinden itibaren15 gün içinde 

teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

c) ĠĢin yapım süresi : Yüklenici, sözleĢme sonrasını takip eden azami 90 (Doksan) 

takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme 

Sistemleri cihazlarını kurarak iĢletmeye alacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Keçiborlu Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki 

karayolu Ģebekesi üzerinde trafik sirkülasyonu ve 

geometrik düzenleme projelerinin yüklenici tarafından 

hazırlanarak KGYS-EDS Komisyon Raporunda belirtilen 

2 noktada 2 adet ortalama hız tespit sistemi ve 1 noktada  

2 adet kırmızı ıĢık ihlal ve akıllı kavĢak sisteminin 

kurulması, 3 G/4G data transfer veya fiber optik kablo 

veya Wi-MAX yoluyla otomatik ses haberleĢme sistemi 

dahil ―HASILAT PAYLAġIMI‖ ile gerçekleĢtirilerek 

temini, kurulumu ve kurulum sonrası iĢletilmesi iĢi 

KGYS-EDS sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce 

kullanılması teslim edildiği tarihten itibaren10 yıldır. 

e) ĠĢin yapılacağı yer : Keçiborlu Belediyesi sınırları içinde KGYS-EDS 

komisyon raporunda belirtilen noktalardaki kamera iĢletim 

sistemleri ve park yerleri. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : Keçiborlu Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantısı 

Odası 

g) Ġhale tarihi ve saati : 31.05.2017 ÇarĢamba Günü Saat: 14:00 

h) Muhammen Bedel : ĠĢin muhammen bedelini (9.000.000,00 TL)‘dir %3‘ü 

Oranında (270.000,00 TL) 2886 sayılı Geçici Teminat 

kanun hükümlerine uygun olarak ve Garanti teminatı 

olarak 3.000.000,00 - TL süresis Kesin Garanti teminatı 

teklif dosyası ile birlikte idareye sunulmalıdır. 
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3 - Ġhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen 

yeterlilik Ģartları ve gerekli belgeler: 

1. Kanuni ikametgah belgesi, 

2. Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, 

3. 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi 

4. 4. Ġmza sirküleri, 

5. 4.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

6. 4.2. Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları üyeleri veya 

kurucuları ile yöneticilerinin Bağlı oldukları Ticaret odası ve adli sicil sisteminden Ġhale 

yasaklılık belgesi 

Tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durum gösterir Ticaret sicil gazetesi 

veya bu hususlar teĢvik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

3.4.3. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.5. Ġstekliler adına vekâletin iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi. 

5.6. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi 

6.7. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmıĢ belge, 

7.8. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Ġl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

8.9. Ġsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kanun ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir 

beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

9.10. Geçici teminata ait belgesi 

10. 11. Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

11. 12. Ġhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

4 - Ġhale Ģartnamesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelli olarak 

görülebilir. Ġhaleye katılmak isteyen istekliler 2.000.00 TL (KDV DÂHĠL) Ģartname bedelini 

ödeyerek Ģartnameyi satın almak zorundadır. 

5 - Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın 

yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak 

kapatılır. DıĢ zarfın üzerine, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu 

yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 
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6 - Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı 

üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%20 den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup 

teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme Ģeklinde olacaktır. %20 den fazla olan 

teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

7 - Teminata iliĢkin esaslar; 

• Tedavüldeki Türk parası, 

• Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 

2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ banka teminat mektupları, 

• Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller. 

Bankalarca verilen teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafında 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 

alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri 

verilir. 

Her ne suretle olursa olsun Ġdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

• Yüklenicinin sözleĢmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (iĢbu 

Ģartnamesinin 5. Maddesi a bendinde belirtilen iĢin Emniyet Müdürlüğüne tesliminden itibaren 10 

yıl iĢletme süresini kapsayacak Ģekildedir) 

• Yükleniciye 10 yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir. 

8 - Teminat miktarları; 

Geçici Teminat Miktarı yaklaĢık yatırım maliyetinin en az %3‘ü dür (270.000,00 TL) 

Garanti Teminatı olarak 3.000.000,00 - TL Garanti teminatı vermek zorundadır. 

b. Kesin teminat yaklaĢık yatırım maliyetinin en az %6‘sı dır (540.000,00 - TL) 

9 - Teklifte bulunacak isteklilerin Ġdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan 

alınmıĢ teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır. 

10 - Ġsteklinin katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter 

tasdikli suretleri ile birlikte en geç 31.05.2017 ÇarĢamba Günü saat 14:00‘kadar, ihalenin 

yapılacağı adresteki Fen ĠĢleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karĢılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

11 - Söz konusu iĢ, Keçiborlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keçiborlu Belediye 

BaĢkanlığınca imzalanan (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16. Maddesinin 

uygulanmasına iliĢkin KGYS-EDS ön protokolü uyarınca kurulacak) KGYS-EDS sistemi 

tarafından tespit edilen ve Keçiborlu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan 

Trafik Ġhlalleri Tespit Listesindeki trafik idari para cezaları toplamının (Toplam Ceza Tutarı 

olarak anılacaktır.) %30‘u oranındaki tutar yatırım maliyetine ulaĢıncaya kadar, yatırım 

maliyetine ulaĢıldıktan sonra %15 oranındaki tutar takip eden ayın sonuna kadar Keçiborlu 

Emniyet Müdürlüğü, Keçiborlu Belediyesine ödenecektir. Ġlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 

imzalanıp onaylanan Kesilen toplam cezalardan %20‘yi geçmemek Ģartıyla fiyatı en düĢük teklif 

eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleĢme sonuna kadar devam edecektir. 

12 - Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. Maddesi gereğince uygun 

bedelin oluĢup oluĢmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4416/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 17 Mayıs 2017 – Sayı : 30069 

 

FABRĠKA TESLĠMĠ ġARTLI TOPTAN EKMEK, EKMEK ÇEġĠTLERĠ VE UNLU MAMUL 

SATIġ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Fabrika Teslimi ġartlı Toptan Ekmek, 

Ekmek ÇeĢitleri ve Unlu Mamul SatıĢ ĠĢi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 30.05.2017 Salı günü saat 10.30‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 300 TL (Üçyüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 30.05.2017 Salı günü saat 10.30‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 4553/1-1 

—— • —— 

ESKĠġEHĠR - KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLĠ 

MAKAS FERġĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/227469 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

EskiĢehir - Konya hattında 49E1‘lik raya uygun 34,20 boyunda 21 adet sağ, 19 adet sol 

olmak üzere toplam 40 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istif halde 

bulunduğu istasyonlardan ferĢ edilecek bölgeye nakliyesi, hat dıĢında uygun Ģekilde montajı, eski 

makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın 

yerine yeni makasın ferĢ edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının 

yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD‘nin göstereceği yere 

tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım iĢi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı - AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 30/05/2017 günü 

saat 14:30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 

7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 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. 4417/1-1 
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5 KALEM MUHTELĠF LVT BLOKLARI TEMĠNĠ ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/230531 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray projesi BC1 Kapsamında Kullanılmak 

Üzere 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları, 168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları, 123 Adet 

Yenikapı LVT Makas LVT Blokları, 36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT 

Blokları, 970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT, 150 Adet LVT-HA, 

150 Adet System 300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini ĠĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı‘nda 

30.05.2017 tarih saat: 14.00‘da yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL‘a 30.05.2017 tarih ve saat: 14.00‘da kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4446/1-1 

—— • —— 

ĠHALE ĠPTAL ĠLANI 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

12.05.2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmi Gazete‘de 4384/1-1 no ile ilanı yayınlanan, 

24.05.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00‘de yapılacak olan, Belediyemize ait Akaryakıt ve LPG 

Ġkmal Ġstasyonu satıĢ ihalesi, Ģartnamede düzenleme yapılması nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak 

üzere iptal edilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 4501/1-1 
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ATÖLYELERĠN ĠġLETĠLMESĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 64 (altmıĢdört) personel ile 1 yıl (365 gün) 

iĢletilmesi hizmet alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/234044 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. 

Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 286 - 416 20 01 

  Faks: 0 286 - 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 64 (altmıĢdört) 

personel ile 1 yıl (365 gün) iĢletilmesi hizmet alımı iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 29.06.2017 - 15:00 

d) Dosya No : 2017 - 07/KÇLĠ - ATÖLYE 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar : 

ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve Ziraat 

Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 2009 

6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka 

hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 310,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten 

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

5 - Teklifler 29.06.2017 saat 15.00‘a kadar ÇLĠ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar idareye ulaĢmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4467/1-1 
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HAM FABRĠKA VE RAFĠNERĠ KISIMLARI KAYNAK ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Ham Fabrika ve Rafineri Kısımları Kaynak ĠĢleri Hizmet Alımı hizmet iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale 

edilecektir.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/232017 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 

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

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ham Fabrika ve Rafineri Kısımları Kaynak ĠĢleri Hizmet 

Alımı (YaklaĢık 597 metre 21 m2  23 Adet) 

Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı Ġdari ġartname ile Teknik ġartnamede 

detaylandırılmıĢtır. 

b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢyeri teslim tarihinden itibaren 45 (KırkbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2017 Salı günü saat 14:00  

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

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

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 06.06.2017 Salı günü saat 1400‘e kadar Afyon ġeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

9 - Ġstekliler 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 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

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

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 4494/1-1 
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MEYDAN TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

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

Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/226021 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37/0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 kampanya dönemi süresince 

(YaklaĢık ± % 20 toleranslı 120 gün) 3 adet 20 ton 

kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 

1 adet lastik tekerlekli kova taĢıma kapasitesi 2,5 m3 

olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile 

günlük kok, kireçtaĢı v.s. gibi malzemelerin yer 

silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde 

istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların iĢlendikten 

sonra oluĢan artıkların ve pancar ile birlikte 

Fabrikaya gelmiĢ diğer malzemelerin (pancar 

toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece 

fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun 

olarak taĢınması iĢidir.  

b) Yapılacağı Yer : KırĢehir ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : ± % 20 toleranslı 120 (yüzyirmi) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 Pazartesi Günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyürmi) takvim 

günüdür. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4394/1-1 
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LĠNYĠT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERĠNE NAKLĠ, 

CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamızda 2017 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan 

bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği iĢi, Türkiye ġeker Fabrikaları Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Teklif Alınmak Suretiyle ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/238172 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.   Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 266 865 19 40 

  Faks: 0 266 865 26 04 - 05 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 (Otuzaltı) kiĢi ile 100 gün (±%20 toleranslı) Linyit 

kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, 

cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği iĢi iĢçiliği, iĢin 

konusunu teĢkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Yer teslimini müteakip 100 takvim gününde tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. 

Km. Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4468/1-1 
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DĠKĠLĠ KAVAK AĞAÇLARI SATIġI YAPILACAKTIR 

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

ÇarĢamba ġeker Fabrikası arazisi üzerinde muhtelif yerlerde bulunan Cins, Miktar ve 

Özellikleri aĢağıda belirtilen önceki yıllarda yetiĢtirilip, kesim çağına gelmiĢ dikili kavak 

ağaçlarının satıĢı, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğünün Mal ve Hizmet SatıĢ 

Yönetmeliği Usullerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması 

halinde ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edileceğinden isteklilerin ihalenin 

yapılacağı gün ve saatte fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. (ĠHALENĠN 

MUHAMMEN BEDELĠ 56.000,00 Y. Ellialtıbin TL. dir) 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kirazlıkçay mah. Baraj Yolu Cad. No: 210 

ÇarĢamba/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (362) 833 34 40 - 0 (362) 833 34 45 

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

2 - Ġhale konusu Dikili Kavak SatıĢının 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 556 Adet Kanada Kavak Ağacı, 7 Adet Kara 

Kavak Ağacı, 120 Adet Deneme Kavak Ağacı 

olmak üzere toplamda tahmini 683 Adet ve 304 

Ton‘dur. (Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı 

içinde bulunan teknik Ģartname ve idari 

Ģartnameden ulaĢılabilir.) 

b) Yapılacağı yer : ÇarĢamba ġeker Fabrikası arazisi üzerinde 

muhtelif yerlerde. (Ayrıntılar Teknik ġartnamede 

belirtilmiĢtir.) 

c) Süresi  : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kirazlıkçay mah. Baraj Yolu Cad. No: 210 P.K 

(55501) ÇarĢamba/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 30.05.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Dikili Kavak Ağaçları peĢin bedelle satılacak olup, SatıĢ bedelinin tamamı ile bu 

bedelin KDV‘si sözleĢmenin imzalanmasından sonra yükleniciden peĢin tahsil edilecektir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (K.D.V. dahil) 50 TRY (Türk 

Lirası) karĢılığı ÇarĢamba ġeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇarĢamba ġeker Fabrikası - HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif fiyatlarını toplam götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam götürü bedel üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu 

ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer hususlar: 

- Ġstekliler, ihale tarih ve saatinden önce fabrika arazisi üzerinde muhtelif yerlerde bulunan 

dikili kavak ağaçlarını her gün mesai saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) görevliler nezaretinde yerinde 

görebileceklerdir. 

- Ġstekliler, teklif fiyatlarını, dikili kavak ağaçlarını yerinde görüp inceledikten sonra 

vermek zorunda olup, teklif mektuplarına da ‗Satılacak dikili kavak ağaçlarının tamamı ihale tarih 

ve saatinden önce yerinde görülüp ona göre teklif verilmiĢtir.‘ Ġbaresi eklemek zorundadır. 

- Ġhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aĢamada Ġhale Komisyon Kararı 

üzerine Ġdare, verilmiĢ olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

- ĠĢ bu ihale konusu Kavak satıĢı 4734 ve 4735 Sayılı Kanuna tabi değildir ve Ġdare, 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4552/1-1 
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NĠĞDE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ UHDESĠNDEKĠ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF)  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aĢağıda yeri, miktarı ve koordinat 

bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satıĢ iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır. 

Ġli : Niğde 

Ġlçesi : UlukıĢla 

Köyü : GümüĢköy 

Malzemenin niteliği : Cüruf 

Alan (hektar) : Poligon-1: 3,09 Poligon-2: 0,56  Toplam: 3,65 

Miktarı (m3/ton) : 94853 m3 = 379412 ton 

 

POLĠGON NO-1 SAĞA Y YUKARI X POLĠGON NO - 2 SAĞA Y YUKARI X 

1 376494 4150152 1 376472 4150124 

2 376502 4150171 2 376501 4150083 

3 376534 4150241 3 376507 4150063 

4 376546 4150278 4 376474 4150050 

5 376544 4150321 5 376428 4150042 

6 376554 4150378 6 376424 4150059 

7 376563 4150340 7 376418 4150072 

8 376577 4150388 8 376402 4150094 

9 376599 4150395 9 376435 4150119 

10 376620 4150389    

11 376637 4150372    

12 376679 4150366    

13 376674 4150336    

14 376663 4150271    

15 376652 4150186    

16 376636 4150185    

17 376633 4150161    

18 376618 4150134    

19 376582 4150146    

20 376568 4150151    

21 376542 4150134    

22 376523 4150141    

 

SatıĢı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 8.347.064,00.- TL+KDV 

(Ġdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 250.412,00.- TL dir. 

Ġhale 31.05.2017 ÇarĢamba günü saat 11.20‘de Yukarı KayabaĢı Mah. Sağlık Cad. Adliye 

Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda Ġl Encümeni 

tarafından yapılacaktır. 
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Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Runsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu 

üzeri 2. km Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binası/NĠĞDE) veya Yazı ĠĢleri Müdürlüğü (Yukarı KayabaĢı 

Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası/NĠĞDE) adreslerinde 

görülebilir ve 1.000,00.- TL karĢılığında satın alınabilir. 

Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar tekliflerini 31/05/2017 ÇarĢamba saat 11.20‘e kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına veya Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına ulaĢtırılmak üzere Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü personeline imza 

karĢılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

Ġhaleye iĢtirak edecek olanların; 

1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa 

elektronik posta adresi, 

2 - Gerçek kiĢi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmıĢ Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

8 - Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına hitaben iĢin adına alınmıĢ 250.412,00.-TL 

tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), 

9 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.- TL‘lik banka makbuzu, 

10 - Ġhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile 

hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname, 

11 - Ortak giriĢim beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli 

ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır, 

12 - Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmez. 

Ġlan olunur. 4460/1-1 
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DĠġLĠ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/232879 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 200 adet diĢli kutusu teknik Ģartname ve resme göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/05/2017 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

31/05/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 4496/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve 

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu‘nun 

amir hükümleri gereğince 11/05/2017 tarihinde boĢalan TRT Genel Müdürlüğü için aday 

baĢvurularının, bu ilanın Resmi Gazete‘de yayımlanması tarihinden itibaren baĢlatılması ve 10 

gün içinde (10 uncu günün resmi tatile rastlaması halinde takip eden iĢ günü saat 18:00‘e kadar) 

yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan 

adaylar, belirtilen süre içerisinde, aĢağıda sayılan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 13   06800 

Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya Ģahsen baĢvuruda bulunabileceklerdir. Eksik 

veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana 

gelen gecikmelerde baĢvurular dikkate alınmayacaktır. BaĢvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi 

ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriĢ tarihi esas alınacaktır. 

Ġstenilen Belgeler 

1 - BaĢvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak Ģekilde) 

2 - ÖzgeçmiĢ (Temayüz ettiği branĢı belirterek). 

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı) 

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak baĢvurularda noter 

tasdiki aranacaktır.) 

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı. 

6 - Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden 

aday olmadıklarına dair yazılı beyanı. 

Ġlanen duyurulur. 4556/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/338 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4486/1-1 

————— 

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/100 Esas, 2015/314 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4487/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

7820629898 vergi numaralı Sultanlı Gıda ve Pazarlama Ticaret Limited ġirketi adına 

gümrüğümüzce tescilli 19.01.2010 tarihli, 10160600IM000068 sayılı ithalat beyannamesi ile 

0802.32.00.00.00 G.T.Ġ.P.'da yer alan "Ceviz Ġçi" cinsi eĢyaların serbest dolaĢıma giriĢi 

sonrasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234/1-a maddesi uyarınca düzenlenen 04.01.2011 

tarihli, 11CK1606004 sayılı ceza kararının Bölge Müdürlüğümüzce alınan 15.02.2011 tarihli, 234 

sayılı ''Para Cezası Kararı" ile onaylanmasına müteakip söz konusu iĢlemin iptali istemiyle açılan 

davada Balıkesir Vergi Mahkemesi'nin 19.07.2016 tarihli, 2016/239 Esas, 2016/380 sayılı Kararı 

ile "davanın reddine" hükmedilmesi üzerine mezkur ceza kararının tahsili amacıyla 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.'nun 55'inci maddesine istinaden düzenlenen 11.10.2016 tarihli, 19292405 sayılı, 

23.558,00-TL tutarlı ödeme emri adı geçen firma tebligat adresinde bulunmadığından ve 

Müdürlüğümüzde yükümlüye ait baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi 

ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün sonra iĢbu tebligata konu ödeme emrinin muhataba tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ve 6183 sayılı Kanunun 64 ve takip eden maddeleri kapsamında iĢlem yapılacağı ilan 

olunur. 4492/1-1 

—— • —— 
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK‘nun 48 

inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz olmaları gerekmektedir.  

BaĢvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr 

adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 

Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Fizik Eğitimi üzerine 

çalıĢmaları olmak 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Teknoloji Destekli 

Matematik Eğitimi 

üzerine çalıĢmaları 

olmak 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 1 

Doçentliğini ilgili 

alanda almıĢ olmak 

 4491/1-1 
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Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından: 

SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV ĠLANI 

DıĢiĢleri Bakanlığı Merkez teĢkilatında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem 

Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik'in" 8 inci maddesi uyarınca, sözlü-uygulamalı mülakat sonucunda oluĢacak baĢarı 

sırasına göre 10 (on) sözleĢmeli biliĢim personeli alınacaktır. 

2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi (%70) ile son beĢ yıl içinde yapılan Ġngilizce dilinde Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS‘ye denk kabul edilen 

sınavlarda alınan puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 

en yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday, 

04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek sözlü-uygulamalı mülakata 

çağrılacaktır. 

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 

(yetmiĢ), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 

0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluĢacak baĢarı sırasına göre sözleĢmeli 

biliĢim personeli istihdam edilecektir. 

1. BAġVURU ġARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NĠTELĠKLER 

A - BAġVURU ġARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel Ģartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt 

dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleĢme ücret tavanının 

2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için baĢvuru yapabilirler.) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beĢ) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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f) "Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli 

BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ, ertelemiĢ veya muvazzaf 

askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak, 

h) Mülakat sonucunda baĢarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruĢturmalarının olumlu 

sonuçlanması ve tam teĢekküllü hastaneden alınmıĢ sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla  

sözleĢme yapılabilecektir.  

B - SINAVDA ARANACAK NĠTELĠKLER 

B.1. Kıdemli Yazılım GeliĢtirici (Tam zamanlı, 1 kiĢi, 4 katına kadar) 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı iĢletilmesi ve geçiĢlerinde en az 5 yıl 

deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, NoSQL, IIS 

vb),  

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF, Java, Oracle ve ORM teknolojilerinde deneyimli 

olmak tercih sebebidir) 

B. 2. Kıdemli Ağ Yöneticisi (Tam zamanlı, 1 kiĢi, 4 katına kadar)  

a) Hard ve Software Firewall yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak, 

(Linux iĢletim sisteminde tecrübe ve bilgi sahibi olmak tercih sebebidir), 

b) Windows iĢletim sistemi grubunda deneyimli olmak, 

c) Windows SanallaĢtırma Platformu olan Hyper-V ve ESXde deneyimli olmak, 

d) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak, 

e) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak, 

f) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

g) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services 

(IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 

500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

h) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde 

deneyimli olmak, 

i) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC), 

j) Ağ yönetim sistemlerinde, ağırlıklı olarak HP ve Cisco marka ağ ürünlerinin 

yönetiminde aktif rol almıĢ bulunmak. En az CCNA (Tercihen CCNP) sertifikasyonuna sahip 

olmak, 

k) Kurum bünyesinde bulunan ―site to site‖, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak, 

l) Ağ eriĢim denetimi (NAC/NAP ve 802.1x) konusunda deneyimli olmak. 

B.3. Yazılım GeliĢtirici (Tam zamanlı, 3 kiĢi, 3 katına kadar) 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde, veri tabanı iĢletilmesi ve geçiĢlerinde en az 3 yıl 

deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual Basic .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal 

report ve reporting servisleri vb), 

(Entity Framework, WCF, LinQ, WPF ve ORM teknolojilerinde deneyimli olmak tercih 

sebebidir) 

B.4. Yazılım GeliĢtirici (Tam zamanlı, 2 kiĢi, 2 katına kadar) 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, 

Visual Basic, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb) 
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B.5. Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kiĢi, 2 katına kadar) 

a) Windows iĢletim sistemi grubunda deneyimli olmak, 

b) Windows SanallaĢtırma Platformu olan Hyper-V' de deneyimli olmak, 

c) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde deneyimli olmak, 

d) Microsoft Exchange sistemlerinde deneyimli olmak, 

e) Brightmail yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

f) Windows Server 2012, MS Active Directory, Exchange, Internet Information Services 

(IIS), Domain Name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 

500 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

g) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde 

deneyimli olmak, 

h) Disk ünitelerinin (storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak, (EMC), 

(Linux iĢletim sistemi, MsSql veritabanı ve IIS web sunucu konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak tercih sebebidir) 

B.6. Sistem Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, 2 kiĢi, 2 katına kadar) 

a) McAfee son kullanıcı yönetim sistemlerine hakim olmak, 

b) Internet Sayfalarının güvenliğinin sağlandığı ― Web Application Firewall‖ un yönetimi 

ve güncel saldırı tekniklerine dair önlem alınması konusunda deneyim sahibi olmak, 

c) Kurum içinde ve dıĢında hizmet veren internet sayfalarının yük dağıtımı ve sayfa 

güvenliğinin sağlanmasında deneyim sahibi olmak, 

d) Kurum bünyesinde bulunan ―site to site‖, IPSEC VPN konularında deneyimli olmak, 

e) Lokal ve dıĢ eriĢim taleplerinin canlı yapıya aktarımı konusunda deneyim sahibi olmak, 

f) Kurum bünyesinde önemli varlıkların eriĢim bilgilerinin tutulduğu log programında 

ihtiyaç duyulan korelasyon iĢlemlerinin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak. 

2. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE TARĠHĠ 

a) BaĢvurular, 3. maddede yer alan belgelerle beraber 29.05.2017 – 09.06.2017 tarihleri 

arasında (09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00) saatlerinde DıĢiĢleri Bakanlığı, Ġnsan Kaynakları Dairesi 

BaĢkanlığı C Blok, 4. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da posta ile teslim edilecektir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra baĢvuranlar ile eksik belge ibraz 

edenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

b) Ġlanda belirtilen Ģartlara uygun olmayan baĢvurular ile e-posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

c) Adaylar sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonlarından sadece birini seçebilirler. Birden 

fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

3. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

a) Ek‘te yer alan baĢvuru formu (fotoğraflı), 

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

(KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiĢ) 

olarak değerlendirilecektir), 

c) Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya Ġngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk 

kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi 

(yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 

değerlendirilecektir), 
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d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve 

doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ olanların diploma 

denklik belgesinin onaylı örneği), 

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, 

f) Genel Ģartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe 

sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), 

g) Genel Ģartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az 

ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler), 

h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler). 

4. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, BAġVURU SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) Genel ve özel Ģartları sağlayan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan baĢlanarak her pozisyon için ayrı 

liste oluĢturulacaktır. 

b) En yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢme yapılacak her pozisyon sayısının 4 (dört) katı 

kadar aday mülakata çağırılacaktır. 

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

d) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ―www. mfa.gov.tr‖ internet sitesinde 

23.06.2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan 

edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav 

sonucunda yeterli sayıda baĢarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boĢ 

kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun 

gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 

5. SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 

adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü-uygulamalı mülakat konuları, pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin ―A‖ 

fıkrasının (e) bendi ile ―B‖ fıkrasında belirtilen konulardır. 

6. SINAV YERĠ, TARĠHĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

a) Sözlü-uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

b) Sözlü-uygulamalı mülakattan 70 (yetmiĢ) puan ve üzeri puan alanlar baĢarılı 

sayılacaktır. 

c) Sınav sonucunda baĢarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan baĢlamak üzere sınav baĢarı 

sıralaması oluĢturulacaktır. 

d) Sözlü-uygulamalı mülakat 04.07.2017 – 07.07.2017 tarihleri arasında DıĢiĢleri 

Bakanlığı, Balgat/Ankara adresinde yapılacaktır. 
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7. SONUÇLARIN ĠLANI VE ĠġE BAġLAMA 

a) BiliĢim personeli olarak sözleĢme yapılabilecek boĢ pozisyon sayısı 10 (on) dur. 

b) Her bir pozisyon için baĢarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan 

adayların listesi ―www.mfa.gov.tr‖ internet sitesinde ilan edilecektir. 

c) Listede adı bulunan asil adayların baĢvuru formunda belirttikleri adreslerine, ilan 

tarihinden itibaren en geç 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar 

tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde sözleĢme imzalamak, sözleĢmede 

belirtilen tarihte iĢe baĢlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 

bulunacaklardır. 

d) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iĢ günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleĢme 

imzaladığı halde sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe baĢlamayan veya bu sürenin dolduğu gün 

itibariyle 15 (on beĢ) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen 

aday, hakkından feragat etmiĢ sayılır. 

e) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiĢ sayılanların yerine ilan edilen 

yedek adayların iĢe baĢlama iĢlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Sözlü-uygulamalı mülakatı kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleĢme yapılmaz. Bunların 

sözleĢmeleri yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

8. SÖZLEġME ÜCRETLERĠ 

 

Sıra BiliĢim Personeli Pozisyonu 

Aylık Brüt 

SözleĢme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Özel 

ġartlar 

Aylık Brüt 

SözleĢme Ücreti 

Tavanı (TL) 

1 Kıdemli Yazılım GeliĢtirici 4 katına kadar 1 B.1. 18.749,05 

2 Kıdemli Ağ Yöneticisi 4 katına kadar 1 B.2. 18.749,05 

3 Yazılım GeliĢtirici 3 katına kadar 3 B.3. 14.061,79 

4 Yazılım GeliĢtirici 2 katına kadar 2 B.4. 9.374,52 

5 Sistem Uzmanı 2 katına kadar 1 B.5. 9.374,52 

6 Sistem Güvenlik Uzmanı 2 katına kadar 2 B.6. 9.374,52 

      TOPLAM                 10 

 

* SözleĢmeli biliĢim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı 

maddesi uyarınca sözleĢme ücreti dıĢında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) 

baĢkaca bir ödeme yapılamaz. 

Ġlave bilgi talepleri için aĢağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı/Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (C Blok 4. Kat) 

Balgat/Ankara 

E-posta : ikad.ih@mfa.gov.tr 

Tel : (312) 2921000  
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Süleymanpaşa Belediyesinden: 

HĠZMET BĠNASI ULUSAL MĠMARĠ PROJE YARIġMASI 

Madde 1 - YarıĢmanın Adı: 

―SüleymanpaĢa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje YarıĢması‖ 

Madde 2 - YarıĢmanın Amacı: 

―SüleymanpaĢa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje YarıĢması‖nın amacı; 

mevcut imar planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, güzel sanatları teĢvik 

eden, mimarlık ve mühendislik alanlarında çağdaĢ, ekonomik çözümler öneren, iĢlevsel, 

sürdürülebilir, özgün ve nitelikli tasarım yaklaĢımlarının ortaya konulduğu proje ve müelliflerin 

saptanmasıdır. 

Madde 3 - YarıĢmanın Türü ve ġekli: 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

YarıĢma Yönetmeliği doğrultusunda SüleymanpaĢa Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen 

serbest, ulusal ve tek aĢamalı, mimari proje yarıĢmasıdır. 

Madde 4 - YarıĢmanın Konusu ve Yeri: 

YarıĢmanın konusu, 11.885,38 m² alanda yer alacak olan SüleymanpaĢa Belediyesi 

Hizmet Binası‘nın tasarlanmasıdır. 

YarıĢmaya konu olan alan; Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, Hürriyet Mahallesi ve 

tapuda 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde olup, uygulama imar planında ‗‘Belediye Hizmet 

Alanında‘‘ kalmaktadır. 

20.08.2010 tarih ve 3157 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından onanan kentsel sit ve etkileme geçiĢ alanı olup, taĢınmazın kuzeyinde S-271 Envanter 

No‘lu Tescilli Parsel ve doğusunda tescilli müslüman mezarlığı bulunduğundan ilke kararı gereği 

taĢınmaz üzerinde komĢu Ģerhi mevcuttur. 

Uygulanacak olan proje ile ilgili KUDEB veya Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge 

kurulundan onay alınacak olup, (Ek-1)'de Ģematik olarak sınırları belirtilmiĢtir. 

Madde 5 - Ġdarenin Adı ve ĠletiĢim Bilgileri; 

YarıĢmayı Açan Kurum :  SüleymanpaĢa Belediyesi 

Adres : Ertuğrul Mah. Ġskele Cad. No:10 SüleymanpaĢa / Tekirdağ 

Telefon : 0 850 459 59 59 Dahili: 2604 - 2606 

Fax : 0 282 262 73 55 

Web : www.suleymanpasa.bel.tr 

E-posta: : yarisma@suleymanpasa.bel.tr 

Banka Hesap Bilgileri : SüleymanpaĢa Belediyesi, Vakıfbank Tekirdağ ġubesi, 

  IBAN: TR33 0001 5001 5800 7302 0817 48 

Madde 6 - YarıĢmaya Katılım KoĢulları: 

• YarıĢmaya katılacak olan tüm yarıĢmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve 

meslekten men cezalı durumunda bulunmamak, 

• YarıĢmaya ekip halinde katılım durumunda ekip baĢı mimar olmak, 

• Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile belediye personeli ve belediye 

adına çalıĢan danıĢmanlar ve onların çalıĢanları arasında olmamak, 

• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 
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• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak, 

• YarıĢmayı açan Ġdarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak, 

• ġartname alıp isim ve adres bilgilerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek ve yer 

görme belgesi almıĢ olmak. (Ekip olarak katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi 

yeterlidir). 

Madde 7 - YarıĢma BaĢvurusuna ĠliĢkin Esaslar: 

YarıĢmaya katılmak isteyenler 40,00 TL (Kırk Türk Lirası) karĢılığında ―SüleymanpaĢa 

Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje YarıĢması‖ Ģartnamesini alabileceklerdir. YarıĢma 

Ģartname bedelinin ―SüleymanpaĢa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje YarıĢması‖ 

açıklaması ile SüleymanpaĢa Belediyesi‘ne ait Vakıfbank Tekirdağ ġubesi TR 33 0001 5001 5800 

7302 0817 48 numaralı hesaba veya SüleymanpaĢa Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılacaktır. 

Alınan dekont, isim ve iletiĢim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine elden teslim edilecek veya 

e-mail, posta-faks (faks: 0282 262 73 55) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarıĢma 

Ģartnamesi ve eklerini yarıĢmacıya elektronik ortamda verecek veya adresine gönderecektir 

YarıĢma Ģartnamesini almak ve kayıt için son tarih 06.09.2017 dir. 

Madde 8 - Jüri Üyeleri ve Raportörler: 

DanıĢman Jüri Üyeleri: 

• Mehmet Ekrem EġKĠNAT, SüleymanpaĢa Belediye BaĢkanı (Eczacı, Anadolu 

Üniversitesi) 

• Mehmet Hilmi ĠġSEVER, SüleymanpaĢa Belediye BaĢkan Yardımcısı (ĠnĢaat 

Mühendisi, ĠTÜ) 

• Volkan Berkay ÇAKIR, SüleymanpaĢa Belediye BaĢkan Yardımcısı (ġehir Plancısı, 

ĠTÜ) 

• Ġbrahim ÖZBAY, Tekirdağ ġehir Plancılar Odası Tekirdağ Temsilcisi (ġehir Plancısı, 

YTÜ) 

• Gökhan TANRIÖVER, Tekirdağ Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Mimar, ĠTÜ) 

 

Asli Jüri Üyeleri: 

• Feride ÖNAL, Mimar (MSGSÜ) (Jüri BaĢkanı) 

• Güven ġENER, Mimar (YTÜ) 

• Zeki ġERĠFOĞLU, Mimar (YTÜ) 

• Erce FUNDA, Mimar (ĠTÜ) 

• Osman TAġSETEN, ĠnĢaat Mühendisi (ĠDMMA) 

 

Yedek Jüri Üyeleri: 

• Esra AKBALIK, Mimar (YTÜ) 

• ġeniz ÖZARSLAN, Mimar (MSGSÜ) 

• Ġlhan ĠNEL, ĠnĢaat Mühendisi (YTÜ)  
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Raportörler: 

• Nesrin BAġOL, Mimar (DAÜ), SüleymanpaĢa Belediyesi 

• RaĢit ÖZTÜRK, Mimar (TÜ), SüleymanpaĢa Belediyesi 

• Gülcan EROL, Peyzaj Mimarı (ĠÜ), SüleymanpaĢa Belediyesi 

 

Raportör Yardımcısı 

• Ahmet AKCAN, V.H.K.Ġ. (AÜ), SüleymanpaĢa Belediyesi 

 

Madde 9 - YarıĢma Takvimi: 

• YarıĢma Ġlanı : 17.05.2017, ÇarĢamba 

• Soru Sormak Ġçin Son Tarih : 15.06.2017, PerĢembe 

• Cevapların Ġlanı : 19.06.2017, Pazartesi 

• Yer Görme Ġçin Son Tarih : 23.06.2017, Cuma 

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 06.09.2017, ÇarĢamba, saat 17.00 

• Kargoyla Gönderimin Son Teslim Alım Tarihi : 08.09.2017, Cuma, saat 18.00 

• Jüri ÇalıĢması BaĢlangıcı : 14.09.2017, PerĢembe 

• YarıĢma Sonucu Ġlanı : 20.09.2017, ÇarĢamba 

 

Kolokyum tarihi ve yeri yarıĢma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır. 

 

Madde 10 - Yer Görme: 

Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi 23.06.2017 dir. Yer görme için (Ģartnameye 

uygun proje teslim eden ekip baĢına) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme 

yapılacaktır. Proje tesliminde yer görme belgesinin dosyada olmaması yarıĢma dıĢı kalma 

sebebidir. YarıĢma takviminde belirlenen son yer görme tarihinden önce yarıĢma 

raportörlüğünden teslim alınacaktır. 

Madde 11 - Ödüller ve Ödeme ġekli: 

• 1. Ödül:  50.000 TL 

• 2. Ödül: 40.000 TL 

• 3. Ödül: 30.000 TL 

• 1. Mansiyon: 12.000 TL 

• 2. Mansiyon: 12.000 TL 

• 3. Mansiyon: 12.000 TL 

• 4. Mansiyon: 12.000 TL 

• 5. Mansiyon: 12.000 TL 

 

TMMOB Mali ĠĢler Yönetmeliği‘nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri 

bedellerinin %5‘leri tutarındaki kesintiler SüleymanpaĢa Belediyesi tarafından bloke edilerek 

ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon tutarları, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan 

sonra yarıĢmacılara en geç 30 (otuz) gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına 

yapılacaktır. 4510/1-1 
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Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4503/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 152 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 2633 ERZURUM 

Erzurum Ġli, Aziziye Ġlçesi, Gelinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi 

bir sit içinde bulunmayan Gelinkaya Kalesinin tescillenmesi hususundaki Ufuk POLAT‘ın 

28.11.2016 gün tarihli e-mail baĢvurusu gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 

2017/182 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzurum Ġli, Aziziye Ġlçesi, Gelinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi 

bir sit içinde bulunmayan Gelinkaya Kalesinin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki ED50-3 derecelik koordinatlı 

krokide iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/796 

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 - 4324 SAMSUN 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Hançerli Mahallesi, 150 ada, 14, 15 ve 16 parsellerde yer alan 

3 adet yapının tescil önerisi ile tescil edilmesi durumunda koruma alanının belirlenmesi talebine 

iliĢkin; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2017 

gün ve 103 sayılı raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

kaydındaki 21.03.2017 gün ve 1275 evrak numaralı baĢvuru, Samsun Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 18.04.2017 gün ve E.897766 sayılı yazısı, Ġlkadım Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 20.04.2017 gün ve 1348 sayılı yazısı, Samsun BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 21.04.2017 gün ve 1780 sayılı yazısı okundu. 

Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Hançerli Mahallesi, 150 ada, 15 parselde yer alan yapı ile 16 

parselde yer alan yapının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tesciline, yapıların yapı grubunun II. grup yapı 

olarak belirlenmesine, 

- 14 parselde yer alan yapının ise tesciline gerek olmadığına, 

- Tescillenen yapıların koruma alanının; 150 ada, 13, 14, 15, 16, 17 ve 20 parseller, 151 

ada, 17, 20 ve 21 parseller ile 344 ada, 37, 39, 40 ve 41 parselleri alacak Ģekilde ekli 1/1000 

ölçekli kadastral haritada belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna, 

- Anılan kanunun 8. maddesindeki ―…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının 

korunma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde inĢaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı 

konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir…‖ hükmü gereğince koruma alanı 

içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuza baĢvurulup alınacak karar 

doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 75.05.07 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 119 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 1653 KARS 

Ardahan Ġli, Posof Ġlçesi, Kumlukoz Köyünde kadastro harici alanda yer alan Kumlukoz 

ġapeli ve etrafındaki yerleĢim yeri kalıntılarının bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve sit fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2002 tarih ve 1233 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.04.2017 tarih ve 505 sayılı raporu 

okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Ardahan Ġli, Posof Ġlçesi, Kumlukoz Köyünde, kadastro harici alanda yer alan Kumlukoz 

ġapeli ve etrafındaki yerleĢim yeri kalıntılarının bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve sit fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada belirlenen Ģekliyle 

sayısallaĢtırılmasına ve düzenlenen sit fiĢinin uygun olduğuna, sit alanı içerisinde yapılacak 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— Türk Dili Yılı ile İlgili 2017/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— TS 3034/T1 Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı ile İlgili

Tebliğ (No: MSG-MS-2017/7)
— Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye

Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (SGM-2017/11)

— Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair
Tebliğ (SGM-2011/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/12)

— Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu
Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(SGM-2017/13)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7072 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7073 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2017 Tarihli ve 7074 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/3905 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17/03/2017 Tarihli ve E: 2014/1,

K: 2017/2 Sayılı Kararı

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


