
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 112. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ağustos 2017
CUMA

Sayı : 30144

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Turizm Belgesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm işlet-
mesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisi

ile sınırlı kalmak koşuluyla satışa sundukları tüm ürünlere liste halinde menülerinde yer verirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş; beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “satıcının” ibaresi “ve açık alkollü içki
satıcılarının” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ürünleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere, “açık alkollü içki satıcılarıyla yapılacak anlaşmalarda ise, bira hariç her-
hangi bir firmanın ürünleri” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “satıcılara”
ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarına” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Alkollü içki satıcıları tüketici talebine konu alkollü içkileri, piyasa koşullarını ve
tüketici taleplerini de dikkate alarak ve tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak şekilde; pera-
kende satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri, açık alkollü içki satış
yerlerinde ise bira hariç aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkânı
sunabileceği çeşitlilikte işyerlerinde bulundurur. Alkollü içki kategorilerinin tamamının işye-
rinde bulundurulması zorunlu değildir.”



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Turizm yatırım belgelerine istinaden düzenlenen satış belgelerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm

yatırım belgesi ibraz edilerek Kurumdan alınmış satış belgeleri için 2019 yılı süre uzatım iş-
lemleri esnasında turizm belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı; alkollü içki satış belgeleri
için ise, bu belgelerin yanı sıra işyerinin satış belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle veya hali
hazırda örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz
metre uzaklıkta bulunduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunludur.”

“Münhasırlık içeren mevcut anlaşmaların durumu
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce üretici, ithalatçı veya

toptan satıcılar ile perakende veya açık alkollü içki satıcıları arasında yapılmış sözleşmelerin
münhasır satışa ilişkin hükümleri maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönet-
meliğe uygun hale getirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM: 2017/20)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-
reklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ;
a) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri

hariç olmak üzere, içme suyu devirdaim pompalarını,
b) Ek-1’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ürün bilgi gereklilikleri

hariç olmak üzere, 1/8/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünlere entegre devirdaim
pompalarının değişim amaçlı yedeği olarak 1/1/2020 tarihine kadar piyasaya arz edilecek ürün-
lere entegre devirdaim pompalarını,

kapsamaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2011 27808

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/6/2011 27967
2- 9/10/2011 28079
3- 30/10/2011 28100
4- 19/12/2012 28502
5- 31/12/2012 28514 (4. mükerrer)
6- 27/1/2013 28541
7- 18/9/2013 28769
8- 3/12/2013 28840
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yö-
netmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Bağımsız devirdaim pompası: Üründen bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış olan

devirdaim pompasını,
c) Devirdaim pompası: Pompa muhafazası olsun ya da olmasın, 1 W ile 2.500 W ara-

sında nominal hidrolik güç çıkışı olan, ısıtma sistemlerinde veya soğutma sistemlerinin ikincil
devrelerinde kullanmak için tasarlanmış olan çarklı pompayı,

ç) İçme suyu devirdaim pompası: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı şekilde içme
suyunun aktarılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan devirdaim pompasını,

d) Pompa muhafazası: Isıtma sistemindeki ya da soğutma dağıtım sisteminin ikincil
devrelerindeki boru hattına bağlanılması amacıyla tasarlanmış çarklı bir pompanın parçasını,

e) Salmastrasız devirdaim pompası: Rotorun doğrudan çarka bağlı olduğu ve rotorun
pompalanacak ortama daldırıldığı bir devirdaim pompasını,

f) Ürün: Isı üreten ve/veya aktaran cihazı,
g) Ürüne entegre devirdaim pompası: Bir ürünün parçası olarak çalışmak üzere tasar-

lanan ve;
1) Pompa muhafazası, bir ürünün içerisine monte edilecek biçimde ve bu ürünün içe-

risinde kullanılacak şekilde tasarlanmış,
2) Devirdaim pompası, ürün tarafından hız kontrollü olacak şekilde tasarlanmış,
3) Bağımsız çalışmaya uygun olmayan güvenlik özellikleri için tasarlanmış (ISO IP sı-

nıfları),
4) Devirdaim pompası, ürün onayının veya ürünün CE işaretinin bir parçası olarak ta-

nımlanmış,
tasarım detaylarından en azından birisini taşıyan devirdaim pompasını,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.
“Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 8/A – (1) Bu Tebliğ, 22/7/2009 tarihli ve AB/641/2009 sayılı Bağımsız ve

Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompalarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan-
mıştır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin ikinci maddesi Ek-I’de belirtilen şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin ikinci maddesi Ek-II’de belirtilen şekilde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-III’ü Ek-III’te belirtilen şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2011 28063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/12/2012 28508
2- 8/1/2015 29230
3- 29/7/2015 29429
4- 31/12/2015 29579
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/44)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/27)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Pom-
paları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)’in 2 nci mad-
desinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, farklı ürünlere entegre olanlar da dahil olmak üzere rotodinamik temiz
su pompalarını kapsar.”

“c) Deplasmanlı su pompaları,
ç) Kendinden emişli su pompaları,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye

Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlardan;
a) Anma debisi: İmalatçı tarafından normal çalışma koşullarında garanti edilen basma

yüksekliğindeki değeri,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Çok kademeli dalgıç su pompaları: Bir kuyu içerisinde, 2.900 d/d nominal hızda ve

00C ila 900C arasındaki işletme sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmış, 4” (10,16 cm) veya
6” (15,24 cm) nominal dış çapa sahip, çok kademeli (i>1) rotodinamik su pompalarını,

ç) Çok kademeli düşey milli su pompaları: Dönen düşey bir mil üzerine yerleştirilmiş
çarklara sahip, 25 bar’a kadar olan basınçlar için tasarlanmış, 2.900 d/d nominal hıza ve mak-
simum 100 m3/saat debiye (27,78x10-3 m3/sn) sahip, kuru rotorlu çok kademeli (i>1) rotodina-
mik su pompalarını,

d) Deplasmanlı su pompası: Belirli bir hacimdeki temiz suyu çevreleyerek hareket et-
tiren ve bu hacmi pompanın çıkışına doğru zorlayan su pompalarını,

e) Kendinden emişli su pompası: Suyla kısmen dolu iken bile temiz suyu hareket ettiren
ve çalışmaya başlayabilen ve/veya çalışabilen su pompasını,
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f) Kuru rotorlu (Salmastralı): Pompa gövdesindeki çark ile motor arasında sızdırmazlık
bulunan şaft bağlantısını (burada, tahrik motorunun parçaları kuru kalır),

g) Rotodinamik su pompası: Temiz suyu hidrodinamik kuvvetler ile hareket ettiren su
pompasını,

ğ) Su pompaları: Tasarım olarak;
1) Uçtan emmeli kendinden yataklı (ESOB),
2) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı (ESCC),
3) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli (ESCCi),
4) Çok kademeli düşey milli (MS-V),
5) Çok kademeli dalgıç (MSS),
tasarımlarından birisine sahip olan bir cihazın, temiz suyu fiziksel ya da mekanik etkiyle

hareket ettiren hidrolik kısmını;
h) Temiz su: - 100C’ye kadar donmayı önleyen katkılar dikkate alınmaksızın, 0,25 m3’ten

fazla emici olmayan katı parçacık ve 50 kg/m3’ten fazla çözünmüş katı parçacık içermeyen,
içerisindeki toplam gaz miktarının doyma hacmini aşmadığı suyu,

ı) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli su pompası (ESCCi): Su giriş ve çıkış
eksenleri aynı olan pompaları,

i) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı su pompası (ESCC): Uçtan emiş yapan ve motor
mili uzatılarak pompa mili olarak da görev yapan su pompalarını,

j) Uçtan emmeli kendinden yataklı su pompası (ESOB): Uçtan emiş yapan ve kendi
mili üzerinde kendi yatakları olan su pompalarını,

k) Uçtan emmeli su pompası: Tasarım sınırları olarak;
1) Özgül hızları (ns) 6-80 d/d arasında, maksimum 16 bar tasarım basıncına, minimum

6 m3/saat (1,667x10-3 m3/sn) anma debisine, maksimum 150 kW mil gücüne,
2) 1.450 d/d nominal hız için maksimum 90 m, 2.900 d/d nominal hız için maksimum

140 m basma yüksekliğine,
sahip olduğu belirlenen salmastralı, tek kademeli, uçtan emmeli rotodinamik su pom-

palarını,
ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değiştirilmiş

Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine İlişkin 25/6/2012 tarihli ve (AB)
547/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin (3) numaralı paragrafında yer alan formül aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin (II) numaralı bölümü Ek-I’de belirtildiği şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-III’ü, Ek-II’de belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-IV’ü, Ek-III’te belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2015 29579
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Ekonomi Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2017/7)

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylan-

ması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onayla-
nan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Ya-
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki
listelerde yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

İhracat kontrolüne tabi kimyasal madde
MADDE 2 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracı yasaktır. Ancak,

Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu
amaçlarla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek-A) ihracı, Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel
Müdürlüğü) iznine tabidir. Ek-1’deki listede yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan kimyasal
maddelerin ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere
ihracı yasaktır.

(3) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük be-
yannamelerinin tescilinde, ilgili gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
ihracat uygunluk belgesi aranır.
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İzin başvurusu

MADDE 3 – (1) Uygunluk belgesi başvurusu ihracatçı firma tarafından Gümrük ve

Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden elektronik ortamda İstanbul Maden

ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca sonuç-

landırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsa-

mında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaçları tevsik eden belgelerin yanı sıra ta-

ahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası’nın (Ek-C) İstanbul

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.

(3) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik

ihracatı ile Ek-3’teki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsa-

mında, taahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikasının (Ek-C)

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.

(4) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, başvuruları, gö-

rüşüyle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. Ekonomi Bakanlığınca

(İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun incelenmesini müteakip düzenlenecek uygunluk bel-

gesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilir. Uygunluk

belgesi ilgili gümrük idaresine, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekre-

terliğince elektronik ortamda intikal ettirilir. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uygunluk

belgesi elektronik ortamda Gümrük İdarelerinde görüntüleneceğinden gümrük beyannamesi

ekinde ıslak imzalı belge aranmaz.

İzin geçerlilik süresi

MADDE 4 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat

izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 90 gündür.

(2) Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat iz-

ninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 1 yıldır.

İhracat sonrası işlemler

MADDE 5 – (1) İhracatı yapılan kimyasal maddelere ilişkin mal taşıma belgesinin

(CMR) bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden

ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.

Yetki

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik her

türlü önlemi almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Ekonomi Bakanlığı

(İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kim-

yasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Teb-

liğ No: 2002/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/20)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin
Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı,
Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife po-
zisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlem alınmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
b) DMT: Dimetiltereftalatı,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kararı,
f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
g) MEG: Mono etilen glikolü,
ğ) PET: Polyester cipsi,
h) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,
ı) PTA: Saf tereftalik asidi,
i) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,
j) Tayland: Tayland Krallığını,
k) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
l) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
ifade eder.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yer-
leşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçı-
lara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Mis-
yonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği
tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap
alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru
formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendiril-
mesine devam edilmektedir.
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Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.
(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri glikol, PTA ve DMT isimli petro-

kimya endüstrisi ürünleridir. İnceleme konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki poli-
kondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel
reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla inceleme konusu ürün üretiminin
ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak
kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir.
Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak daha ekonomik
işletme koşulları sağlanmıştır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: (a) bendindeki imalat yön-
teminden daha ekonomik ve teknolojik açıdan daha üstün olduğu bilinmektedir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller
halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. İnceleme konusu ürün üretimi için kurutulup küçük
granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında eri-
tilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek inceleme
konusu ürün üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kul-
lanılabilmesi için ek işlemlerden geçirilerek iplik haline getirilmesi mümkündür.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-
gulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürü-
nün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişik-
likler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin geçici belirlemeler
MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı

önlemlerin alınmasını müteakip yurt dışından söz konusu ürün imalatı yapan makinalar tedarik
eden ithalatçı firmaların POY ithal edip PTİ üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullan-
dıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmaya başladıklarını ve böylece PTİ ürü-
nünde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınarak mezkûr önlemlerin yerli
üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.

(2) PTİ ile soruşturma konusu ürün ithalatı Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen
veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında özellikle
2010 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ürünün
2010 yılında miktar olarak 41.248.660 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış
eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma konusu ürü-
nün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu
ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan POY ithalatının
toplam POY ithalatı içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2
olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2010 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir.
Bununla birlikte, 2010 yılı sonrası dönemi geneli itibariyle değerlendirildiğinde, 2010 yılında
159.960.807 Kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yük-
selmiştir.

(3) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünün önemli ithalatçılarından bazılarının aynı
zamanda PTİ üreticisi oldukları tespit edilmiştir.

(4) Ayrıca, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı göz-
den geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2014/15)’in 7 nci maddesinde de belirtildiği üzere, soruşturma konusu POY’un tekstüre ma-
kinelerinde bükme ve tekstüre etme gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getiril-
mesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.

(5) Diğer taraftan, Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin
alınmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre maki-
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naları tedarik ederek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, PTİ’de ilk ön-
lemin yürürlüğe girdiği 2000 yılı sonrası dönemde tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu
kapsamda, soruşturma konusu ürünün başlıca ithalatçılarının ithalatçı soru formuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde söz konusu firmaların belirli adetlerde ithal makine tedarik ettikleri
tespit edilmiştir.

Sonuç ve karar
MADDE 7 – (1) Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5402.33 GTP’si altında tasnif

edilen “PTİ” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üre-
tim sürecinde kullanılan yarı mamul “POY” ürünü ithal edilerek PTİ imal edilmesi suretiyle
etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapılmıştır.

(2) Soruşturma sırasında önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin ön belirlemeler yapıldı-
ğından, Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı
ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda
teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

Süre
MADDE 8 – (1) 7 nci maddede belirtilen geçici önlemler, Kararın 11 inci maddesinin

birinci fıkrası uyarınca soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
kadar yürürlükte kalır.

Uygulama
MADDE 9 – (1) Gümrük idareleri, 7 nci maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ül-

keleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş
rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oran veya tutarlarda teminat alırlar.

(2) 5 inci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 7 nci
maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 144)

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 145)

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan Yetkili Gümrük Müdürlükleri tablosuna aşağıdaki (1) sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer
sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK
LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci
maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak
üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir
buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık
tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten
eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında
açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki
usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir bu süre içinde ödenmemesi
halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal
edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri,
hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.
5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan
Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Des-
teği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim
süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden
fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde
okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin
yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması
e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde

okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,
f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde,

takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği
kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim
desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması
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şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkra-
sında ise ; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için
verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul
türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki
yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken
hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara

ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî

ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye veri-
lecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda
ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
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2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki
mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğren-
ciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11
ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek
öğrencilere de uygulanır.

4- Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan alan/dallarda açılan özel meslekî ve teknik liselerinin
öğrencilerinin 10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan alan/dallarına
devam etmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.

5- Bu Tebliğ kapsamda eğitim ve öğretim desteği alan öğrenciler ayrıca 5580 sayılı Ka-
nunun Ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

6- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Teb-
liğ, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM

GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-
lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-
renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci
sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-
rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-
kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca
kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim
kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-
rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-
meliğinin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek 1 inci maddesine göre her yıl
Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belir-
lenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğ-
retim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği
tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak
belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tu-
tarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel
okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye
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verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşa-
ğıdaki Tablo-1’de yer almaktadır:

2- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe ve
türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

3- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı,
öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ta-
rafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

4- Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek
öğrencilerin illere dağıtımında aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır:

5- Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir
defaya mahsus olmak üzere eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir.

6- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda
Millî Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde
kullanabilir.

7- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

9- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu
Tebliğ, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

10- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/406 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Ahmet ve Emine oğlu, 1999-Suriye doğumlu SALAH CELLET'in Türkiye'de belli bir adresinin 

olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık SALAH CELLET hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/406 Esas 2017/235 karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5664 

————— 

Esas No: 2016/521 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Muhammed ve Meryem oğlu, 1995-Suriye doğumlu HALĠT GATTUF'un Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık HALĠT GATTUF hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/521 Esas 2017/233 karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5665 

————— 

Esas No: 2016/95 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Muhamed ve ġua oğlu, 1996-Hama doğumlu ABDUL BASIT HAMUD'un Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık ABDUL BASIT HAMUD hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/95 Esas 2017/230 karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5667 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SAYISAL (DĠJĠTAL) HAVA KAMERASI VE ÇEVRE BĠLEġENLERĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet sayısal (dijital) hava kamerası ve çevre bileĢenleri ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 15.08.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

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

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7018/1-1 
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SUNUCU SANALLAġTIRMA ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı Sunucu SanallaĢtırma Altyapısı ihtiyaç 

sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/08/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

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

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 7019/1-1 
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VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMĠ LĠSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ihtiyacı Veri Tabanı Yönetim Sistemi 

Lisansları kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Sybase ASE markasına uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/08/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Sybase ASE markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1 ADET BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ GÜVENLĠK ALT YAPISININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ VE 

STANDARTLARA UYUMUN SAĞLANMASI ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet BiliĢim Teknolojileri Güvenlik Alt 

Yapısının Güçlendirilmesi ve Standartlara Uyumun Sağlanması ĠĢi, KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine, Windows Server 2016 ve Microsoft Exchange 2016 marka/modellerine uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.08.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine, Windows Server 2016 ve Microsoft Exchange 2016 marka/modellerine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3 ADET ATV ARACI (NAKLĠYE RÖMORKU ĠLE BĠRLĠKTE) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Genel Kurmay BaĢkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyacı 3 adet ATV 

aracı (Nakliye Römorku ile Birlikte), KuruluĢça hazırlanan ATV aracı (nakliye Römorku ile 

Birlikte) Teknik Ġsterler Dökümanı ve ATV aracı (nakliye Römorku ile Birlikte) Ġdari ġartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL EK ġARTLAR LĠSTESĠNDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

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

BaĢkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

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

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

edildiğini belirten yazı ve Ticari ġartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.08.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletiĢim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari Ģartnamenin 6. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 

istekliye vermekte serbesttir. 7022/1-1 
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200 ADET TAġINABĠLĠR BĠLGĠSAYAR VE EKĠPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Demir Yolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı 200 adet taĢınabilir bilgisayar ve ekipmanının KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

ve istenilen Dell, HP, Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, markaların, Ofis tip ticari Ģartnamesinin ve 

ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.08.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Dell, HP, Lenovo 

markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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PANCAR NAKLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı ĠĢi 

T.ġ.F A.ġ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü 

Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/379541 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. 

  Erzincan ġeker Fabrikası 

  Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ 

ERZĠNCAN 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 446 - 223 95 00 (4 Hat) – 0 446 - 223 91 67 

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

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Erzincan ġeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge ġefliklerinden  

AltınbaĢak Pancar Kantarından Erzincan ġeker Fabrikasına   35.000 Ton 

AltınbaĢak Pancar Kantarından Erzurum ġeker Fabrikasına   46.000 Ton 

Kelkit Pancar Kantarından Erzincan ġeker Fabrikasına   17.500 Ton 

ġiran Pancar Kantarından Erzincan ġeker Fabrikasına     4.500 Ton 

Akıncılar Pancar Kantarından Turhal ġeker Fabrikasına   44.500 Ton 

Karaağaç Pancar Kantarından Turhal ġeker Fabrikasına   22.000 Ton 

Toplam:  
169.500 Ton Pancar 

Nakliyesi. 

b) Yapılacağı Yer/Yerleri : AltınbaĢak, Kelkit ve ġiran Kantarlarından Fabrikamıza, 

Akıncılar ve Karaağaç Kantarından Turhal ġeker Fabrikasına, 

AltınbaĢak Kantarından Erzurum ġeker Fabrikasına Pancar 

Nakliyesi. 

c) ĠĢin Süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 15.08.2017 Salı Günü Saat 14:00 

4 - Ġhaleye Katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. 

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

Odası Belgesi  

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

4.1.3 ġekli ve içeriği ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

4.1.6. Bu ġartnamenin 7.4 ‗üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.9. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan ĠĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya yeminli mali müĢavir yada Serbest muhasebeci mali müĢavir veya Noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

4.1.10. Karayolu TaĢıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2, L1 - L2, R1 - R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:  

5.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

5.1.1. Ġsteklinin, son beĢ yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her 

bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, Ġhale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.) (ĠĢ deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip 

idari Ģartnamemizde belirtilmiĢtir.) 

6 - Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği‘nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu kara yolu taĢıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar miktarına 

uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

6.1. Benzer iĢ olarak, Karayolu taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiĢilerin 

yapmıĢ olduğu iĢler kabul edilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı; Erzincan ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 (Yüz. TL) karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 15.08.2017 Salı günü 14:00‘e kadar Fabrikamız HaberleĢme Servisini 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulamaz.) Ġhale Fabrikamız Ofis binasında Açık Ġhale Usulü ile lüzumu halinde 

açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale 

gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7012/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Kartal Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No  : 2017/1120 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul  

b) Ġlçesi  : Kartal 

c) Cinsi  : Arsa 

d) Pafta No  : 186 

e) Ada No  : 10037 (E: 567) 

f) Parsel No  : 53 

g) Yüzölçümü  : 504,79 m² 

h) SatıĢa Konu Hisse Oranı : Tam 

i) Hâlihazır Durum  : BoĢ Arsa 

j) Ġmar Durumu  : Konut + Ticaret  

k) Ġmar Planı Tasdik Tarihi : 19.04.2013 

  (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama Ġmar Planı) 

l) Adres  : Atalar Mah. HalitpaĢa Cad. No:  

3 - Muhammen Bedeli  : 2.271.555,00 -TL 

4 - Geçici Teminatı  : 68.146,65 -TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati  : 15.08.2017 - 10:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer  : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 

adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen 

Salonu Kartal/Ġstanbul  

7 - Ġhale Usulü  : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi  : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kat 

3 Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü. (02162805597 - Fax: 

02162805593)  

9 - Ġhale Dosyası  : Kartal Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 

1.000 TL KarĢılığında temin edilebilir. 

10 - Teslim Yeri ve  

        En son Teslim Zamanı : Teklifler 14.08.2017 tarih saat 17:00 mesai bitimine 

kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecek. 

11 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek KiĢiler Ġçin; 

i) Nüfus Cüzdanı Sureti  

ii) Ġkametgâh Senedi 

iii) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya SatıĢ Makbuzu  

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

v) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi  

b) Tüzel KiĢiler Ġçin;  

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza sirküleri 

ii) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

iii) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya SatıĢ Makbuzu 

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

v) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 6923/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

―Kablosuz EriĢim Noktası Alımı (2017)‖, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnamenin 

19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/388462 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠTÜ Rektörlüğü Ayazağa YerleĢkesi Maslak/Ġstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949 - 0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı bünyesinde bulunan ve Cisco 8510 

Marka/Model Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı 

tarafından yönetimi yapılan kablosuz yerel alan ağı 

sisteminin kapasitesini arttırmak ve teknolojik 

ömrünü doldurmuĢ kablosuz eriĢim cihazlarını 

yenilemek için kablosuz eriĢim noktaları alımı iĢi. 

b) Miktarı : 750 adet 

c) Yapılacağı yer : ĠTÜ, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Ayazağa Kampüsü, 

Maslak/Ġstanbul 

d) Süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) ay. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ĠTÜ Rektörlüğü, Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/Ġstanbul 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2017 Cuma, 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. 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,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.3.2. 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, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen baĢvuru mektubu. 
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4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. Ġhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. Ġsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 350.000.-TL‘den az olmamak üzere, 

ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.-TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ĠTÜ 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/Ġstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7013/1-1 

—— • —— 

AFYONKARAHĠSAR KALESĠNE YAPILACAK TEK HALATLI ÇĠFT YÖNLÜ ĠKĠġER  

KABĠNLĠ 2 GRUPLU 8 KĠġĠLĠK KABĠNLĠ SABĠT KLEMENSLĠ TELEFERĠK TESĠSĠ  

ĠLE AFYONKARAHĠSAR KALESĠ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESĠ KAPSAMINDA 

BULUNAN SEYĠR TERASI, AHġAP YÜRÜME YOLLARI, KAFETERYA VE  

TELEFERĠK ALT ĠSTASYONU BÖLGESĠNDEKĠ GÜNÜBĠRLĠK VE  

TĠCARĠ TESĠSLERĠN YAPIM VE 25 YIL SÜREYLE  

ĠġLETĠLME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 

1 - Afyonkarahisar kalesine yapılacak tek halatlı çift yönlü ikiĢer kabinli 2 gruplu 8 kiĢilik 

kabinli sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesi çevre düzenleme projesi 

kapsamında bulunan seyir terası, ahĢap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu 

bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle iĢletilme iĢi ilanda belirtilen 

Ģartlar ve idari Ģartname hükümleri gereği yaptırılması 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a 

maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile ihaleye konmuĢtur. 

2 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ¨ 1.500,00.- (BinBeĢyüzTürkLirası) 

karĢılığı Afyonkarahisar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yapım Birimi adresinden satın 

alınabilir. 

3 - Ġhale 16.08.2017 ÇarĢamba günü 14.00‘da Afyonkarahisar Belediyesi Meclis 

Salonunda yapılacaktır. 

4 - Ġsteklilerden istenilecek belgeler; 

a) BaĢvuru Mektubu, 

b) Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ticaret ve/veya veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibra etmesi, 

c1) Tüzel kiĢi olması halinde; Tüzel kiĢiliği idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Ticaret Sicil Gazetesi sureti) 
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c2) Gerçek kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c3) Ortak teĢebbüs kuruluĢu olması halinde; Ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) Ġsteklilerin ortak teĢebbüs kuruluĢu olması halinde, bu Ģartnamenin ekli örneğine uygun 

ortak teĢebbüs giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, 

e) Ġmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli) 

e1) Gerçek kiĢi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri, 

e2) Tüzel kiĢi olması halinde; Tüzel kiĢiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 

e3) Ortak teĢebbüs kuruluĢu olması halinde; Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel 

kiĢilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) Ġstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

g) Ġdari Ģartnamenin 27. maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi, 

h) Ġdari Ģartnamenin ―Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına ĠliĢkin Hususlar‖ 

maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi, 

i) Ticaret Sicil Gazetesi, 

j) Ġsteklinin 5.000.000,00.- TRY (BeĢmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun 

ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

k) Ġlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SSK dan alınan borcu 

olmadığına dair belge, 

l) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirten Afyonkarahisar Belediyesi Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü Yapım Biriminden temin edilecek Yer Görme Belgesi, 

5 - Ġhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 

16.08.2017 ÇarĢamba günü saat 13.55‘a kadar Afyonkarahisar Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 

 6920/1-1 

—— • —— 

YABANABAT TERMAL TESĠSLERĠ ĠÇERĠSĠNDEKĠ BAY BAYAN TÜRK HAMAMI, 

DÖRT ADET ÖZEL KABĠN VE YÜZME HAVUZUNUN 10 YILLIĞINA  

KĠRA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş Yönetim Kurulundan: 

Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim ĠnĢaat Seyehat Temizlik Sanayi 

ve Ticaret Anonim ġirketi ait 503 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal Tesisleri 

içerisindeki Bay Bayan Türk Hamamı, dört adet Özel Kabin ve Yüzme Havuzu 21/08/2017 

tarihinde saat: 10:00‘da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif 

Usulü ile 10 yıllığına kira ihalesi yapılacak olup; Ġhaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde 

Ģirketimiz muhasebe servisinden alınabilir 

Ġlgililere Ġlan olunur.  7008/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA KULLANILMAKTA OLAN HER CĠNS 

MAKASA AĠT YEDEK PARÇA ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/374349 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220   Alsancak 

- Konak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 3131 / 4108 - 0 232 464 7798 

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

Dokümanların Görülebileceği  

Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 

Kullanılmakta Olan Her Cins Makasa Ait Yedek Parça Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 17.08.2017 Tarihi PerĢembe Günü Saat 15:00‘de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6921/1-1 

—— • —— 

ĠRMĠK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 çuval Ġrmik Altı Un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 15.08.2017 Salı günü, saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 15.08.2017 Salı günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ        

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : (0312) 397 33 65-66              Faks : (0312) 397 33 74-71  

  7014/1-1 
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MUHTELĠF SAYIDA ÇEKER OCAK, GAZ YIKAMA ÜNĠTESĠ VE 

TEZGAH ÜSTÜ DAVLUMBAZ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Sayıda Çeker Ocak, Gaz Yıkama Ünitesi ve Tezgah Üstü Davlumbaz Mal Alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 

15‘inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/384989 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  16 Adet Çeker Ocak, 12 Adet Gaz Yıkama 

Ünitesi, 4 Adet Tezgah Üstü Davlumbaz (teknik 

Ģartnamede belirtilen ekipman, yardımcı donanımlar 

ve malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarı  

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 16/08/2017 - 10.30 

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; 
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4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır. 

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. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 



4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malzemelerin Teknik ġartnamede yer alan tüm maddelere 

uygunluğunu gösterir broĢür, katalog, resim, teknik çizim, gerekli ise ölçüm sonuçları vs. belge ve 

dokümanları, Teknik ġartnameye uygunluk cevabını teklif eklerinde sunacaktır.  

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6966/1-1 
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FABRĠKAMIZ MEYDAN BAKIM ONARIM, ELEKTRĠK ATÖLYESĠ KISIMLARI BAKIM 

ONARIM, MUHTELĠF ĠZOLASYON ĠġLERĠ, MUHTELĠF KAYNAK ĠġLERĠ HĠZMET 

ALIMI T.ġ.F.A.ġ. MAL VE HĠZMET ALIM YÖNETMELĠĞĠ HÜKÜMLERĠNE  

GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/372025 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 7311 - 0 366 242 7333 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Meydan Bakım Onarım, Elektrik Atölyesi Kısımları Bakım 

Onarım, Muhtelif Ġzolasyon ĠĢleri, Muhtelif Kaynak ĠĢleri 

Hizmet Alımı. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 40 (kırk) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2017 Saat: 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satıĢ bedeli (KDV 

Dahil) 170,00 TL‘dir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da 

eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.5. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 6915/1-1 
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ENERJĠ NAKĠL HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait, Enerji Nakil Hattı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : YeĢilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 

Arsin/TRABZON 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Enerji Nakil Hattı Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Arsin/TRABZON 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 

yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 TEDAġ B.F. ile) : 3.500.500 TL 

f) Geçici Teminatı :    245.035 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/08/2017- Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. 7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının YeĢilyalı Mah. 

Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350 TL. karĢılığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6899/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Pınarhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/289 Esas, 1986/216 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur. 6995/1-1 

————— 
Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/142 Esas (Eski 1993/1182 Esas, 2002/485 

Karar) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp 
veya Heyelân 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 ilân olunur. 

 6996/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 
Karar Tarihi: 27.07.2017 Karar No: 7027 

ġĠRKETLERĠN: 
• TĠCARĠ UNVANLARI : 1 - Aladdin Middle East Ltd. 
  2 - Sonar Petrol Arama ve Üretim Ticaret Ltd. 
• MERKEZ ADRESLERĠ : 1 - 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas, 67202 

U.S.A. 
  2 - Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. Unıq Ġstanbul 

No: 4/B/201 Sarıyer/ĠSTANBUL 
• TEBLĠGAT ADRESLERĠ : 1 - Ġran Caddesi, Karum ĠĢ Merkezi, F Blok, No: 21/394, 

06680 Kavaklıdere,   Çankaya/ANKARA 
  2 - Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. Unıq Ġstanbul 

No: 4/B/201   Sarıyer/ĠSTANBUL 
• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 26.03.2015 
RUHSATIN: 
• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.548 hektar 
• BÖLGESĠ : Kara 
• KAPSADIĞI ĠL : Siirt 
• PAFTA NUMARASI : M47-b1, b2 
KARAR: 
Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Ticaret Ltd. ġti.‘nin Siirt 

ilinde 30.548 hektarlık M47-b1, b2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin 
müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği‘nin 9 ve 10‘uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 7010/1-1 
————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.‘nin ġanlıurfa ilinde sahip bulunduğu 
AR/ARR/4226 hak sıra no‘lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından 
ARĠ/ARR/K/M42-a4–1 ve ARĠ/ARR/K/M42-d1–1 paftalarının iĢletme ruhsatı olarak verilmesi 
nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
22.04.2017 tarihinde sone ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
gereğince yukarıda ismi yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 
dolayı zarar görmüĢ olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından 
karĢılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 
kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 7011/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri 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. 

 7040/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/129468 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Bolu Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Bolu/Merkez 

Adresi 
Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın 

Cad. No: 26 
Tel-Faks 0-374-215 81 77 0-374-212 29 35 

Posta Kodu 14100 E-Mail bolu@aile.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve 

Sanayi Anonim ġirketi 
 

Adresi 
Maslak Mahallesi Dereboyu 

2.Cadde No:6/B Sarıyer/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6340049103  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 341573  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7039/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 7031/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 7032/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 7033/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 7034/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 7035/1-1 



4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/60127 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik 

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 

Sarıyer/ĠSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nom Denizcilik Savunma Sanayi 

ve Ticaret Ltd. ġti. 
KürĢat AKSOY 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Viyana Sokak 

No:10/2 AtaĢehir/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.  32290784780 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
631 071 3466  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2167-5  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7036/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

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. 

 7028/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

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. 

 7028/2/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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. 

 7043/1-1 



4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

 

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. 

 7009/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

 

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. 

 7009/2/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak 

koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek bizzat baĢvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların Üniversitelerarası 

Kurul tarafından değiĢecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan 

Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Ġç Hastalıkları Profesör 2 - Gastroenteroloji uzmanı olmak.  

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 - Çocuk Nöroloji uzmanı olmak. 

Ġç Hastalıkları Doçent 2 - Gastroenteroloji doçenti olmak. 

Halk Sağlığı Doçent 1 

- Halk Sağlığı uzmanı olmak, 

- ĠĢ yeri hekimliği iĢ güvenliği uzmanlığı 

  eğitici belgesine sahip olmak. 
 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Doçent 2 - Kadın doğum uzmanı olmak  

Doçent 1 - Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.  
 

BAġVURU ADRESĠ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. No:32 AtaĢehir-ĠSTANBUL  

Tel: 0216 500 44 44 7027/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.05/341 Y.Y. 

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017 - 231 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017 - 3722 SAFRANBOLU 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Cemaller Köyü, Balaban Mahallesi, Bayraktepe Mevkii, 

162 ada, 1 ve 38 parselde tespit edilen tümülüsün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesi önerisi doğrultusunda, "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında hazırlanan1/2000 ölçekli harita 

ve tescil fiĢini konu alan Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 13.04.2017 tarih ve 

6220857.169.99/204 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 15.06.2017 tarih ve 502 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Cemaller Köyü, Balaban Mahallesi, Bayraktepe Mevkii, 

162 ada, 1 ve 38 parselde tespit edilen tümülüsün kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları 

belirlendiği Ģekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alana iliĢkin 

hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat hükümleri çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi yapılanma 

koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.06/21 

Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 - 188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.07.2017 - 4569 SAMSUN 

Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, KeĢ Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen 

kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 06.09.2016 tarih ve 2985 sayılı, 17.04.2017 tarih ve 1274 sayılı yazıları,  

18.05.2017 tarih ve 1238 sayılı kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 1721 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür 

ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘nün 12.06.2017 tarih ve 6473 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.07.2017 tarih ve 341 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, KeĢ Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen 

kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının 2863 Sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanı 

sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, 113 ada 49 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna, korunma alanı sınırı içinde kalan 113 ada, 43, 47, 48, 58, 59, 

61 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunma alanı sınırı içinde kaldığına‖ dair 

Ģerh konulması gerektiğine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, kilise olarak adlandırılan yapı 

kalıntısının mahiyetinin netleĢmesi için kazı çalıĢması yapılabileceğine, karar verildi. 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 

 

 
 6935/1-1 



4 Ağustos 2017 – Sayı : 30144 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.04/51 

Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.07.2017 - 4621 HAVZA 

Amasya Ġli, Suluova Ġlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 751 parselde tespit edilen 

nekropol ve 87 parselde tespit edilen tümülüsün tesciline iliĢkin, Amasya Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 742 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 956 sayılı kurum 

görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Amasya Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü‘nün 28.03.2017 tarih ve 3106 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 03.05.2017 tarih ve 133959 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğü‘nün 23.05.2017 tarih ve 345245 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 2950 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 418182 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.07.2017 tarih ve 337 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Suluova Ġlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 751 parselde tespit edilen 

nekropol ve 87 parselde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında 

kaldığı anlaĢıldığından, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, sit sınırının 1/2000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 

751 ve 87 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 1.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

Ģerh konulması gerektiğine, tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında 

koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 

07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/764 

Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 - 188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.07.2017 - 4564 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Taypaklı Köyü, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu 

parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 09.03.2017 tarih ve 760 sayılı yazısı, 05.04.2017 tarih ve 718 sayılı kurum 

görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 

14.04.2017 tarih ve 112125 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

19.04.2017 tarih ve 1232 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğü‘nün 

10.05.2017 tarih ve 316769 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü‘nün 29.06.2017 tarih ve 418374 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.07.2017 tarih ve 338 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Taypaklı Köyü, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu 

parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında 

kaldığı anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―3.derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine,  tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, 3.derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke 

kararı ile birlikte) 3. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.06.1249 

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2017 - 233 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2017 - 5197 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Kılıç Mahallesi‘nde ve tapunun 504 ada, 5 parselde yer alan 

tescilli taĢınmazın tescil kaydının kaldırılması talebini konu alan Sivrihisar Belediye 

BaĢkanlığının 05.05.2017 tarih ve 87136285.310.99/822 Sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarih ve 4218 sayılı yerinde inceleme raporu ile 15.05.2017 

tarih ve 4219 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Kılıç Mahallesi‘nde ve tapunun 504 ada, 5 parselde yer alan 

ve Sivrihisar Kentsel Siti ve Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırları içinde kalan, EskiĢehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2010 tarih ve 4627 sayılı Kararı ile tescilli 

taĢınmazın korunma Ģansının kaybolmuĢ olduğunun anlaĢılması nedeniyle söz konusu taĢınmazın 

tescil kaydının kaldırılmasının uygun olduğuna; yıkımında sakınca bulunmadığına; yıkım 

iĢleminin KUDEB uzmanları denetiminde yapılmasına; uygulama öncesi ve sonrası rapor ve 

fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi; gerekli güvenlik önlemlerinin Belediyesince 

alınmasına karar verildi. 6938/1-1 

—— • —— 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 81.01.243 

Toplantı Tarihi ve No : 22/02/2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/02/2017 - 2884 KOCAELĠ 

Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Çayağzı köyüne ait imar planlarında revizyon yapılması ve 

Çayağzı köyü yerleĢik alanının plan kapsamı içine alınmasıyla ilgili Düzce Ġl Özel Ġdaresi‘nin 

09/09/2015 tarih 310.01.03-E.7362 sayılı yazısı, 144 Ada-3 Parsel, 149 Ada-1 Parsel, 153 Ada-10 

Parselde bulunan yapı maliklerince tescil çalıĢmalarına istinaden gönderilen itiraz dilekçeleri ile 

Çayağzı Köyü Muhtarlığı‘ nın söz konusu tescil çalıĢmalarına iliĢkin itiraz dilekçeleri ayrıca 

kargolama yoluyla Müdürlüğümüze ilettiği fotoğraflar ile raportör raporu okundu; dosyası ve 

ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Çayağzı köyü, 144 ada-3 parsel, 147 ada-1 parsel, 149 ada-1 parsel, 

153 ada-10 parsellerde bulunan taĢınmazların 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince tescil 

edilmesine, koruma gruplarının 2. Grup olarak belirlenmesine, kendi parsellerinin koruma alanı 

olarak belirlenmesine, bahse konu yapılara ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 

hazırlatılarak Kurulumuza iletilmesine, her türlü can ve mal ve güvenliğinin ilgili birimlerce 

alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.07.2017 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.07.2017 - 2759 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Yenifakılı Ġlçesi, Çöplüçiftliği Köyünde bulunan, mülkiyeti Mera (Kamu 

Ortak Malı) adına kayıtlı, kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak 

gösterilmiĢ olan ―Bengü Höyüğü‘‘nün‘‘ 2863 sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması 

nedeniyle I.(bir) derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanının kapsadığı 

parselleri gösteren kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, söz konusu 

kadastral haritada da görüldüğü üzere, 111 ada, 54 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir 

kısmı I. derece Arkeolojik Sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, bu alanda Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I.derece arkeolojik 

sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, alana 

iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.14/2012 

Toplantı Tarihi ve No : 13.04.2017 - 216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.04.2017 - 5898 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Camikebir Mahallesi, tapunun 112-108 pafta, 145 ada, 6 

parselinde kayıtlı ve TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 14.03.1986 tarih 

2136 sayılı kararı ile Çay Caddesi, No: 15 adresindeki sivil mimari örneği olarak tescilli Ulu 

Cami (133 ada, 15 parsel) karĢısı konumunda bulunan, özel mülkiyete ait 101 m2. yüzölçümlü 

taĢınmazda inĢaat isteminde bulunulması üzerine alınan Kurulumuz 05.05.2016 tarih 4491 sayılı 

kararı gereği yıkım ve yeni yapılanma istemi Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi. Müdürlük 

evrakına 24.05.2016 tarih 592 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda, 

Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan, korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 133 ada, 15 parselinde kayıtlı Ulu Camiine iliĢkin; 133 ada, 

10-13-14-16-17-18-31 parselleri ile 145 ada, 5-6-7 parselleri kapsayan ve kararımız eki harita 

iĢaretli alanın "koruma alanı" olarak belirlenmesine, 145 ada, 6 parselde kayıtlı taĢınmazda yeni 

yapılaĢmanın yol hattından 3 metre çekilerek ve 145 ada, 5 parsel ile zorunlu tevhidine müteakip 

B-4 koĢulu ile hazırlanacak mimari projesinin Kurulumuzca uygun bulunmasını takiben 

yapılaĢabileceğine, Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.11.2015 

tarih ve 3872 sayılı kararı ile yeni yapılaĢmaya yönelik siluet çalıĢması istenen 133 ada, 10 

parsele yönelik mimari projenin ise; B-4 koĢulu ile hazırlanarak ilgili Belediyesinin ön onayını 

takiben Kurulumuza iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine, koruma alanı içerisindeki her 

türlü inĢai ve fiziki uygulamanın Kurulumuz iznine tabi olması nedeniyle Kurulumuz izni 

alınmadan herhangi bir uygulama yapılmamasına, yapılması halinde suç duyurusunda 

bulunulabileceğinin ilgili Belediyesine hatırlatılmasına karar verildi. 
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