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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE

FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün kuruluşu,

yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün yapılanması, faaliyetleri ve

bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Ensti-

tüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

ç) Başkanlık: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

d) Enstitü: Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünü,

e) Enstitü Başkanı: Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanını,

f) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ku-

rulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunu,

g) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 4 – (1) Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün görev ve yetkileri aşağıdaki gi-

bidir:

a) Biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak,

bunları teşvik etmek, koordine etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.
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b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından bi-

yoteknoloji alanında Ar-Ge yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek,

teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

c) Teknoloji ve biyoteknoloji alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmet-

lerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine

dönük Ar-Ge yapmak ve/veya yaptırmak, bu maksatla Ar-Ge merkezleri ve ihtiyaç duyulan

diğer birimlerin kurulması veya kurdurulması tekliflerini Yönetim Kurulunda karar oluşturul-

ması kapsamında Başkana sunmak.

ç) Ar-Ge sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin teşhis, tedavi ve

korunmaya yönelik tıbbi cihaz, tanı kiti, aşı, ilaç ve ürünlerin üretim, tanıtım ve kullanılmasını,

bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yap-

mak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği des-

teklemek; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde

ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak.

d) Biyoteknoloji alanına giren hususlarda Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep

edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

e) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği içe-

risinde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kurallarının

belirlenmesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı

sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

f) Biyoteknoloji alanında Ar-Ge’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve tekno-

lojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla seminer, sempozyum,

kolokyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğ-

retim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildir-

mek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

ğ) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını

koruyacak ve geliştirecek şekilde biyoteknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve

patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştır-

macılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri

haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans hak-

larının satın alınmasını, satılmasını ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda

Başkana teklifte bulunmak.

h) Uluslararası kurum ve kuruluşların biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle ilgili ya-

yınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı

ile ilgili yayınlar yapmak.
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ı) Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans, dok-

tora, tıpta, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora

sonrası bilimsel çalışma yapanların bu eğitim ve çalışmalarını enstitüde yapabilmelerine imkân

sağlamak.

i) Biyoteknoloji alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, ku-

luçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım

merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması tekliflerini Yönetim Kuru-

lunda karar oluşturulması kapsamında Başkana sunmak ve bu amaçla faaliyet gösteren üniver-

siteleri desteklemek, destek programları oluşturmak, yurt içi ve yurt dışı iş birliği ağları ve kü-

melenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi ve yurt dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, ya-

rışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve

programları desteklemek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde

teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön

ödemede bulunmak.

j) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tü-

zel kişilerine ait sağlık kurumları, araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, enstitüler, Ar-

Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman

dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak

veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.

k) Ülkenin biyoteknoloji alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar

yapmak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve

danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

l) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği

projelere başvurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitü Yapılanması ve Birimleri

Enstitü yapılanması

MADDE 5 – (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve Yönetmelikte belirtilen

diğer birimlerden oluşur.

Enstitü Başkanlığı ve görevleri

MADDE 6 – (1) Enstitü Başkanının en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce,

Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl biyotek-

noloji ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve biyoteknoloji ile ilgili

alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır.
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(2) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek.

b) Enstitü Bilim Kurulları üyelerini Başkanın onayına sunmak.

c) Enstitü bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak

devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının

yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Başkana teklif etmek.

ç) Enstitü tarafından sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin fiyat tari-

felerinin belirlenmesi, telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerinin

tespit edilmesi konularında Başkana teklifte bulunmak.

d) Türkiye Biyoteknoloji Enstitü Bilim Kurullarınca kabul edilen, bir milyon Türk li-

rasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak.

e) Başkan tarafından uygun görülen Ar-Ge projelerinin olumlu sonuçlanabilmesi ama-

cıyla süreci takip etmek.

f) Enstitünün yıllık birim faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanın onayına sunmak,

bunların uygulanmasını sağlamak.

g) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve

Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve diğer Başkanlık mevzuatı çerçevesinde Başkan tarafından verilen

diğer görevleri yürütmek.

Bilim Kurulları

MADDE 7 – (1) Bilim Kurulları, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları

Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde seçilir ve çalışır.

(2) Enstitü bünyesinde;

a) Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu,

b) Aşı Bilim Kurulu,

c) Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim Kurulu,

ç) Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Bilim Kurulu,

d) Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kurulu,

e) Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Bilim Kurulu,

olmak üzere altı bilim kurulu oluşturulur. Bilim Kurulları bünyesinde ihtiyaca göre alt

çalışma grupları oluşturulabilir.

(3) Bu kurullar dışında ihtiyaç duyulacak alanlarda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan-

lığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtilen toplam kurul

sayısını geçmemek kaydıyla Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın uygun görüşü ile Yönetim

Kurulu tarafından ilave kurullar oluşturulabilir.
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(4) Bilim Kurulları, Enstitü Başkanı ve en fazla 10, en az 6 üyeden oluşur. Genom ve

Biyoenformatik ile Aşı Bilim Kurulları ise en fazla 30, en az 6 üyeden oluşur. Enstitü Başkanı

Bilim Kurullarının da başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda, Kurullara

Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar.

(5) Üyeler biyoteknoloji ve ilgili alanlarda doktora veya uzman derecesine sahip, eser,

araştırma, buluş veya çalışmalarıyla alanında temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem,

kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan yerli ya da yabancı kişiler arasından

Enstitü Başkanının teklifi ile Başkan tarafından seçilir.

(6) Bilim Kurulunun gündemine göre oy kullanmamak kaydıyla Enstitü Başkanı tara-

fından görüşlerine başvurulmak üzere alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir.

(7) Bilim Kurullarına Başkanlık dışından veya Başkanlık çalışanlarından seçilen üyeler

iki yıllığına görev yaparlar. Görev süresi biten üye, ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle ve

süreyle tekrar görevlendirilebilir.

(8) Bilim Kurulu, yılda en az dört defa üye tam sayısının en az yarısı ile toplanır, top-

lantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Bilim Kurulu kararları, tavsiye ni-

teliğindedir.

(9) Bilim Kurulu gerekli görüldüğü durumlarda Enstitü Başkanının çağrısı üzerine ola-

ğanüstü toplanır.

(10) Bilim Kurulu üyelerine, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluş-

turulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı

ödenir.

(11) Bilim Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Enstitünün bilim politikası, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma prog-

ramının oluşturulmasında görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Ar-Ge proje çağrı ve teklifleri hakkında tavsiye kararları almak.

c) Araştırmacı yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı burs ve proje desteği sağlanması

konularında gerekli kararları almak.

ç) Kamu ve özel hukuka tabi tüzel kişiler ve gerçek kişilerle bilimsel iş birliğinin teşvik,

koordinasyon ve uygulanması için kararlar almak.

d) Enstitünün faaliyet alanları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında toplantı, seminer,

sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı eğitim ve öğretim programları

düzenlenmesi için kararlar almak.

e) Öncelikli sorunları belirleyerek özendirilecek çalışma alanları ve araştırma projelerini

değerlendirmek ve belirlemek.

f) Türkiye’nin biyoteknoloji alanında öncü rol oynayabileceği alanlar ile sağlık biyo-

teknolojisinde öncelikli ihtiyaç alanlarının belirlenmesi konusundaki çalışmaları değerlendi-

rerek karara bağlamak.
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g) Ülkenin ihtiyaçları, bilimsel gelişmeler ve güncel araştırma alanlarında geliştirile-

bilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirerek faaliyet planları yapmak.

ğ) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve te-

daviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla girişimciliği des-

teklemek ve ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapılması için kararlar almak.

Diğer birimler

MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Genom ve Biyoenformatik Birimi.

b) Aşı Birimi.

c) Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Birimi.

ç) Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Birimi.

d) Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Birimi.

e) Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Birimi.

f) İlaç Geliştirme ve Formülasyon Birimi.

g) Test ve Biyoanaliz Birimi.

ğ) Pre-klinik ve Klinik Araştırmalar Birimi.

h) Biyoistatistik ve Dokümantasyon Birimi.

ı) Proje Koordinasyon Birimi.

i) Teknoloji Transferi, İş Geliştirme ve Sanayileştirme Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve

tanımı belirtilen eşyanın İran İslam Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için karşısında
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gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanların ile İran İslam Cumhu-

riyeti için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütü-

lecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye

alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun İran İslam Cumhu-

riyeti dışında kalan tüm ülkeler için Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte, İran İslam

Cumhuriyeti için Ek-3’te yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat

Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/23)

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nin 2 nci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kurutulmuş ekmekleri, yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kap-
samaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki
alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“4) Bu Tebliğ kapsamında olup dondurulmuş hamur teknolojisi ile veya farklı metotlarla
üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin
özelliklerinin, son pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bu Tebliğ hükümlerine uygun olması
gerekir.”

“2) Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur
ekmekleri en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10’ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz
edilir. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan
tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği
ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.”

“4) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça
“ - % 2” tolerans değeri ile üretilir. Ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde, en
az altı adet ekmeğin ortalama ağırlığı esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ağırlık kont-
rolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ön ağırlık
kontrolü, denetim yapılan işletmede en az altı adet ekmek üzerinden yapılır. Tartılan ekmeklerin
toplam ağırlığı, tartılan ekmek sayısına bölünerek ortalama ağırlık hesaplanır. Yapılan ön ağırlık
kontrolünün sonuçları Resmî Kontrol Raporuna yazılır. Ön ağırlık kontrolünde ortalama ağır-
lığın uygun olması halinde numune alınmaz. Ön ağırlık kontrolünün sonuçlarına göre uygun-
suzluk görülmesi durumunda gıda işletmesine idari yaptırım uygulanmaz, aşağıdaki prosedür
uygulanır:

1) Gıda işletmesinden, parti ortalamasını temsil edecek şekilde en az altı adet ekmek,
numune olarak alınır. 

2) Numunelerin ilgili laboratuvara fırın çıkış saatinden sonraki altı saat içerisinde ulaş-
tırılması esastır. 

3) Fırın çıkış saatinden sonraki ilk iki saat içerisinde ekmek numunesi alınmaz.
4) Numune alma tutanağına üretimi yapılan ekmeğin gıda işletmecisi tarafından beyan

edilen gramajı ve tespit edilebilmesi halinde fırın çıkış saati yazılır.
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b) İlgili laboratuvar, fırın çıkışından en geç altı saat sonra ağırlık tayinini, “0,1” gram
hassasiyette dijital kalibreli terazi ile yapar. Tartım sonuçlarına göre ortalama ağırlığın uygun
olması halinde tespit edilen değerler analiz sonucu olarak kabul edilir. Tartım sonuçlarına göre
uygunsuzluk görülmesi durumunda (c) bendinde yer alan prosedür uygulanır:

c) Laboratuvar tarafından fırın çıkışından itibaren altı saat içerisinde ağırlık kontrolü
yapılamaması durumunda veya tartım sonuçlarına göre uygunsuzluk görülmesi durumunda ve-
ya fırın çıkış saatinin bilinmemesi halinde aşağıdaki prosedür uygulanır:

1) Ağırlık tayini, 0,1 gram hassasiyette dijital kalibreli terazi ile yapılır. 
2) Tartım sonucunda tespit edilen değerin Tebliğe uygun bulunması halinde tartım so-

nucu analiz sonucu olarak (M) kabul edilir.
3) Tartım sonucunda tespit edilen değerin bu Tebliğe uygunsuz olması durumunda aşa-

ğıdaki prosedür uygulanır:
- Numunede, her ekmek için ayrı ayrı tartım ve rutubet analizi yapılır. Ağırlığı M1, ru-

tubet oranı R olarak tespit edilen ekmeğin bu Tebliğde müsaade edilen en fazla rutubet oranı
(Rmax) (Ek-1) esasına göre ağırlığı (M) aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır:

M1 x 100
M =  ________________

100  – (Rmax – R)

M1: Ekmeğin rutubet tayinine başlandığı anda tespit edilen ağırlığı (g).
R : Ekmek rutubeti (%) (m/m).
Rmax: Numune alınan ekmek çeşidi için Tebliğde müsaade edilen en fazla rutubet oranı

(%) (m/m).
ç) Ürünlerden alınan numunelerin; ortalama ağırlığı tolerans değerlerin dışında olamaz.
d) Ürünlerden;
1) Alınan numunelerin ortalama ağırlığı en az “ A – (A × 0,02)” olur.
2) Alınan numunelerin ortalama ağırlığı “[(M1+M2+….Mn)/n]” olarak hesaplanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğe 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile eklenen geçici maddede yer alan “Geçici
Madde 1” ibaresi “Geçici Madde 2” olarak değiştirilmiş ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce
faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine bir ay içerisinde uymak zorunda-
dır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğin; 
a) 2 nci maddesi ile değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numa-

ralı alt bendi 1/1/2018 tarihinde,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13)

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel

Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları”

başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

“29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına,

Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile mülga 28/7/1981 tarihli

ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle gayrimenkul yatırım or-

taklıklarının kurulabilmesine imkan sağlanmıştır.

25/6/1992 tarihli ve 3824 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanunla mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fık-

rasının (12) numaralı bendinde yapılan değişiklikle gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklık-

larının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3794 sayılı Kanunla değişik 32, 35

ve 36 ncı maddeleri çerçevesinde 22/7/1995 tarihli ve 22351 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 7)”nin “Tanım”

başlıklı 3 üncü maddesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Tebliğin 16 ncı maddesinde be-

lirtilen gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü

işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapan sermaye piyasası kurumları olarak ta-

nımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin “Faaliyet Esasları” başlıklı 16 ncı maddesine göre gayri-

menkul yatırım ortaklıkları;

– Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına (gayrimenkul sertifikası ve konut

kredileri karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler gibi),

– Bina, arsa ve araziden oluşan gayrimenkullere, 

– İlgili mevzuat uyarınca gerekli izinleri alınmış, projesi hazırlanmış, inşaata başlaya-

bilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğu (anılan Tebliğin Ek 1 inci maddesinde be-

lirtilen) ekspertiz şirketlerince onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere ve 

– Kira geliri elde etmek amacıyla, bitmiş veya asgari %50'si tamamlanmış gayrimen-

kullere 

yatırım yapabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullana-

bilirler.

8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gayrimenkul Yatırım

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 11)” ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına

İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 7) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 11)’nin “Ta-

nımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı; anılan Tebliğ ile belirlenmiş

usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına,
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gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım

yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Tebliğde izin verilen

diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumları olarak tanımlanmıştır. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış,

gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna düzenlemesi, 5520 sa-

yılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde aynen

korunmuştur.

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanarak 29/1/2009 ta-

rihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına

İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)” ile “Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” özel bir

tür yatırım ortaklığı olarak düzenlenmiştir.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu mad-

delerine dayanılarak hazırlanan III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin

Esaslar Tebliği” 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve söz konusu

Tebliğin 51 inci maddesiyle “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:

VI, No: 11)” yürürlükten kaldırılmıştır. 

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü

maddesine göre gayrimenkul yatırım ortaklığı, anılan Tebliğ ile belirlenmiş usul ve esaslar da-

hilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası

araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla

paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve 6362 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen

faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen

sermaye piyasası kurumudur. 

23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

III-48.1.a sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ” ile altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğine ilave edilmiş; aynı

Resmî Gazete’de yayımlanan III-48.4 sayılı “Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İliş-

kin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile Altyapı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Söz konusu değişiklikler sonrasında III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına

İlişkin Esaslar Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları,

münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan veya

dönüşen şirketler olup, altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gay-

rimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapamamaktadırlar. Diğer taraftan,

anılan Tebliğ kapsamındaki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da ana faaliyet konularına iliş-

kin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızi nitelik taşıyanlar

hariç olmak üzere, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamındaki varlık ve haklara ya-

tırım yapamayacakları düzenlenmiştir.
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III-48.1 sayılı Tebliğde münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü

işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları için asgari çıkarılmış sermaye ve öz sermaye şartına,

kuruluş ve dönüşümü takip eden belli bir süre içinde payların halka arz edilmesine veya nitelikli

yatırımcılara satılma zorunluluğuna, yapılacak yatırımlarla ilgili asgari şartlara ilişkin ayrıntılı

ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından ayrışan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarına yönelik olarak

1992 yılında 3824 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ihdas edilen ve 5520 sayılı Kurumlar

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde

de aynen korunan istisna düzenlemesi, esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri

ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya

ortaklıklarının kazançlarını kapsamaktadır. Söz konusu gayrimenkul yatırım fon veya ortak-

lıklarının portföylerini oluştururken, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği gayrimenkullere,

gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapma zorunluluk oranından

kalan kısmını mevduat, katılma hesabı, repo, iştirak ve belirlenen diğer varlık ve haklardan

oluşturmaları istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Portföyü, yukarıda belirtilen gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı ola-

rak, altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortak-

lıklarının kazançlarının Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı

alt bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. Bu fon veya ortaklıkların, ser-

maye piyasası mevzuatına göre kurulmuş olmaları ya da unvanlarında “Gayrimenkul Yatırım

Fonu” veya “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibarelerinin bulunması, bunların anılan istisnadan

faydalanmasını sağlamayacaktır.”

Tebliğ olunur.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİNDE (II-5.2)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(II-5.2.a)

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)’nin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatına, fiyat aralığı ile talep toplanması

durumunda fiyat aralığına, satışa konu sermaye piyasası aracının nominal değerine, faiz veya

ek getiri aralığına ya da faiz veya iskonto oranına izahnamede yer verilmediği ve fiyat tespit

raporu hazırlama zorunluluğu bulunmadığı durumlarda sermaye piyasası araçlarının halka ar-

zına en erken, izahnamenin önceden yayımlanmış olması kaydıyla bu bilgilerin özel durum
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açıklamasıyla kamuya duyurulmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. Sermaye piyasası

araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz

veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin

başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektir-

meksizin aşağı yönlü revize edilebilir. Fiyatın satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç

tarihinden önce revize edilmesi durumunda halka arza en erken yapılacak özel durum açıkla-

masını takip eden ikinci gün başlanabilir. Söz konusu revizenin satış ve/veya talep toplama sü-

resi içerisinde yapılması durumunda ise belirlenen halka arz süresine asgari iki iş günü ilave

edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(4) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde

onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis

edilmesi zorunludur. Bu fıkrada yer alan tahsisat sınırlamaları, borsada satış yöntemiyle yapılan

halka arzlar, talep toplanmaksızın yapılan halka arzlar ile niteliği belirlenmiş ortaklıkların ser-

maye artırımları ve ek satış yapılması halinde ek satışa konu sermaye piyasası araçları için uy-

gulanmaz. Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa ko-

şullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak

bu fıkrada yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirebilir veya bir kata kadar artıra-

bilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

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

YARGI İLÂNI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/353  

Karar No : 2017/319 

Olası kastla öldürmek suçuna TeĢebbüs Etmek Suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 22/09/2017 tarihli ilamı ile Görevsizlik Kararı verilen Rıdvan ve ġemse 

oğlu, 1986 doğumlu Suriye nüfusuna kayıtlı müĢteki MERVAN FETLĠ tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, Mahkememizin Görevsizlik Kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 9093 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HEMZEMĠN GEÇĠT BEKÇĠLĠĞĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2017/619604 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad.    01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

     adı ve miktarı : 12 Ay süre ile 124 iĢçi ile 30 adet hemzemin geçit 

bekçiliği hizmeti 

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

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

22/12/2017 günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 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. 10474/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 

TAHMĠL-TAHLĠYE HĠZMETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında 13.000 ton Paketli Çayın 

(%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 27801 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliği hükümleri gereği Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Kirazlık Mah. 696. Cad. No: 7 55330 Kutlukent/Takkeköy/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve Faks no : 0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09 

2 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 

b) Tarihi ve Saati  : 13/12/2017 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler Ġhale dosyasında mevcut olup, Ġhale 

dokümanı ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü- SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 50,00 (elli) TL karĢılığında temin edilebilir. Teklifler 13/12/2017 tarihinde saat 10:00’a 

kadar ÇAYKUR Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğüne teslim edilecek, geçici teminat tutarın da 

aynı tarih ve saate kadar Müdürlüğümüz hesaplarına yatırılması gerekmektedir. 

4 - Yüklenici firma son 5 (beĢ) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden 

alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taĢımacılığı ve lojistik destek ve/ veya benzeri iĢlerle 

ilgili iĢ bitirme belgesi verecektir. 

5 - Teklifler, Ģartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre 

ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı 

kalmak zorundadır. 

6 - Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin KDV hariç %3’ü veya tahmin edilen 

bedel yoksa firma teklif tutarının KDV hariç % 3’üdür. 

7 - Ġhale üzerinde kalan firmadan sözleĢme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan 

mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu 

ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV 

TeĢekkülümüzce firmaya ödenecektir. 

10 - Ġhale sonucu ihaleyi alan firma 4 (dört) adet iĢçi personeli 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıĢtıracak olup, bu iĢçiler 

Türkiye ĠĢ Kurumuna kayıtlı iĢçiler arasından seçilecektir. 

11 - Ġhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir. 

12 - KuruluĢumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp kuruluĢumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10446/1-1 
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44 ADET AMELĠYATHANE ANESTEZĠ PENDANTI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

"44 Adet Ameliyathane Anestezi Pendantı" Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/12/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10467/1-1 
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SALDIRI TESPĠT VE ÖNLEME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemi 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 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, 07.12.2017 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 uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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 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. 

 10486/1-1 
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TAHMĠNE DAYALI ANALĠTĠK ÇÖZÜM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Yazılımı 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 ile 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, 07/12/2017 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 teklifleri 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 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. 

 10487/1-1 
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MĠCROSOFT LĠSANSLARI TEMĠNĠ VE YENĠLENMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Microsoft Lisansları Temini ve Yenilenmesi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Microsoft 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, 07/12/2017 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 Microsoft 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. 

 10488/1-1 
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MAKĠNA GÜCÜ ĠLE KONTEYNER ĠÇĠ DOLDURMA/BOġALTMA VE AKTARMA 

HĠZMET ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

Ġhale Kayıt No : 2017/613834 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Ġzmir Liman ĠĢletme Müdürlüğü/Atatürk 

Caddesi No.97 Alsancak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 463 16 00/371   Faks: 0 232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : Makine Gücü Ġle Konteyner Ġçi Doldurma/BoĢaltma 

ve Aktarma Hizmeti Alımı ĠĢi, 36 Ay Süreyle Aylık 

63.000 Ton Toplam 2.268.000,00 Ton Yaptırılması.  

3 - Ġhale Tarihi ve Saati: 

a) Ġhale tarihi : 14.12.2017 

b) Ġhale Saati : 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 14.12.2017 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Bürosu 

Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

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

Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00. -TL 

(ĠkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10424/1-1 

—— • —— 
HT 65000 TĠPĠ YHT SETLERĠNE AĠT KOLTUK KILIFI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/623586 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/1739 - 0 312305 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 3580 Adet Ekonomi Sınıfı Petli Koltuk Kılıfı 

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

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. YHT ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Komisyonuna 

27/12/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin kat) KDV Dahil 200,00 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. 10427/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 

2886 SAYILI DEVLET ĠHALE KANUNUN 45 ĠNCĠ MADDESĠ GEREĞĠ KAPALI TEKLĠF 

USULÜ ĠLE ERDEMLĠ ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAġINMAZ MAL TRAMPASI 

ANAHTAR TESLĠMĠ ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erdemli Orman işletme Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Erdemli Orman iĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. 

A.TürkeĢ Bul. No: 36 Erdemli  

b) Telefon ve faks numarası : 0-324-515 12 19  

c) Elektronik posta adresi  : hacivelisari@ogm.gov.tr 

2 - Ġhale konusu trampa iĢinin 

a) Niteliği, türü, miktarı:  

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Erdemli Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Ġdare Binası sahasında,  

1 adet (Z+1+2) 2.710,00 m2 inĢaat alanlı idare binası,  

1 adet (Z+1+2) 935,00 m2 inĢaat alanlı 3 kat 6 daireden oluĢan YADÜ (Yangın Acil 

Durum Ünitesi) Binalarının Ġhale dokümanı kapsamında verilecek proje ve teknik Ģartnamelere 

uygun olarak anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karĢılığında;  

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Merkez Mahallesi, 994 Ada, 2 Parsel’de bulunan ve Sahibi 

Orman Genel Müdürlüğü olan 1.954,00/2.000,00 m2 arsa ve üzerindeki metruk halde olup 

kullanılmayan 100,00 m2 kapalı alanlı ġeflik binası ile 234,60 m2 kapalı alanlı Lojman Binasının 

bulunduğu TaĢınmaz Malların Trampa edilmesi. 

b) TaĢınmaz mal tahmin edilen satıĢ bedeli: 3.133.965,00 TL. (Üçmilyonyüzotuz üçbin 

dokuz yüzaltmıĢ beĢTL) KarĢılığında (Yeni yapılacak Ġdare Binası + YADÜ Binası 3.129.407,00 TL 

(Üçmilyon Yüzyirmidokuzbin Dörtyüzyedi TL) Ġdareye ödenecek ilave Bedel 4.558,00 TL. 

(Dörtbin beĢyüz Ellisekiz TL) 

c) ĠĢe baĢlama tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasına müteakiben on (10) gün 

içerisinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi  : Yer tesliminden itibaren 480 (Dörtyüzseksen) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. 

A.TürkeĢ Bul. No:36 Erdemli  

b) Tarihi ve saati  : 12/12/2017 Salı günü, 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge (Nüfus Müd.’den Yasal YerleĢim 

Yeri Belgesi),  

4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

a- Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.  

a- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

b- Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. idari ġartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin taahhütname, 

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.7. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen 

iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanı Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. TürkeĢ Bul. 

No:36 Erdemli adresinde görülebilir ve 500,00 TL (BeĢ Yüz TL) karĢılığında aynı adreslerden 

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

7 - Ġstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu dıĢ zarftan oluĢan 

tekliflerini ihale saatine kadar Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. TürkeĢ Bul. 

No:36 Erdemli adresindeki Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, trampa edilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli 

karĢılığı olarak Ġhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni Ġdare Binası 

+ YADÜ ĠnĢaatını taahhüt etmek ve 4.558,00 TL (Dört Bin BeĢyüz Elli Sekiz TL) ilave bedeli 

artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseği 

olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli 

üzerinden anahtar teslimi sözleĢme düzenlenecektir. (SözleĢmenin ifası sonrasında Binaların 

teslimi ile birlikte Yüklenici Ġdareye Ġhale bedeli kadar, ki bu bedel 3.133.965,00 TL (Üç Milyon 

Yüz Otuzüçbin Dokuzyüz AltmıĢbeĢ TL) + (4.558,00 TL'nin (Dörtbin BeĢyüzellisekiz TL) 

üzerine ilave teklif edilecek bedel kadar olacaktır, fatura kesecek ve Ġdarece bu faturanın ilgili 

mevzuat uyarınca karĢılığı olan KDV'si yükleniciye ödenecektir.) 

9 - Ġstekliler TaĢımaz Mal Tahmin Edilen SatıĢ Bedelinin %3 ünden (94.018,95 TL 

(Doksan Dörtbin Onsekiz TL DoksanbeĢ KR’tan) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 10448/1-1 
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EGE MAHALLESĠ KENTSEL DÖNÜġÜM ALANI KAT KARġILIĞI  

ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay 

Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat 

KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapım ĠĢi 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; 

tapunun Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ege Mahallesi 

(Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel 

numarada kayıtlı taĢınmaz üzerinde Kat KarĢılığı 

Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapımı iĢi  

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. 

maddesinin ―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif 

Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 990 gün (33 ay) 

Yeri ve Miktarı : 

 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Katlar Alanı 

Toplamı (m2) 

Ġzmir Konak 
Ege 

(Kuruçay) 
14500 1 9.319,46 74.000,00 

 

Tahmin Edilen Bedel : 332.729.856,79 TL (KDV dahil) 

  (üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuz 

binsekizyüzellialtılirayetmiĢdokuzkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı : 9.981.895,71 TL.  

  (Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekiz 

yüzdoksanbeĢlirayetmiĢbirkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 500,00- TL  

  (BeĢyüzlira) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri 

arası 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih: 21.12.2017  

  Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması)  

ve saati : Tarih: 21.12.2017 

  Saat: 14:00 
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Ġhale salonu  

(dıĢ zarfların açılacağı yer) adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı  

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma  

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati : Tarih: 28.12.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini,  

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ ĠZMĠR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢtırmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak 

gecikmelerden Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir.  

3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi,  

1.6. 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 serbest muhasebeci, 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, 

1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Ġdari ġartnamenin 16. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢ tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karĢılığı inĢaat iĢleri ile kendi mülkü üzerine benzer iĢ tanımına uygun, 

Ġdari ġartnamede belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.16. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.17. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 10472/1-1 
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UZUNDERE KENTSEL DÖNÜġÜM ALANI KAT KARġILIĞI ĠNġAAT  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Uzundere Mahallesi II. 

Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel 

Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapım ĠĢi 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; 

tapunun Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Uzundere 

Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 

Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taĢınmaz üzerinde 

Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapımı ĠĢi  

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. 

maddesinin ―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif 

Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 720 gün (24 ay) 

Yeri ve Miktarı: 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No Arsa Alanı (m2) Proje ĠnĢaat Alanı (m2) 

Ġzmir Karabağlar Uzundere 11182 7   6.558,00 23.822,91 

Ġzmir Karabağlar Uzundere 11184 10 13.416,00 43.530,19 

Ġhale kapsamında ada-parsel toplam m2 19.974,00 67.353,10 

 

Tahmin Edilen Bedel : 107.513.903,44 TL. (KDV dahil) 

  (YüzyedimilyonbeĢyüzonüçbindokuzyüzüçlira 

kırkdörtkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı : 3.225.417,10 TL 

  (ÜçmilyonikiyüzyirmibeĢbindörtyüzonyedilira 

onkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 350,00- TL  

  (Üçyüzellilira) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri 

arası 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih: 21.12.2017  

  Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması)  

ve saati : Tarih: 21.12.2017 

  Saat: 14:00 
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Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı yer)  

adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı  

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  

Tarih ve saati : Tarih: 28.12.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini,  

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ ĠZMĠR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢtırmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak 

gecikmelerden Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir.  

3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi,  

1.6. 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 serbest muhasebeci, 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, 

1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 
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1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Ġdari ġartnamenin 16. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢ tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karĢılığı inĢaat iĢleri ile kendi mülkü üzerine benzer iĢ tanımına uygun,  

Ġdari ġartnamede belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.16. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.17. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 10473/1-1 
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TSI’LI EANOSS VE RGNS TĠPĠ VAGON ĠMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 

808 ADET ÇAP 920 MM 22,5 TON DĠNGĠL BASINÇLI TSI SERTĠFĠKALI 

KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620790 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 808 adet çap 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı TSI 

Sertifikalı Komple Tekerlek Takımı 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 27.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10439/1-1 

————— 
TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN 

TSI BELGELĠ EANOSS TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 

9 KALEM VAGON MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620619 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 9 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 26.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10440/1-1 
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TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN 

TSI BELGELĠ RGNS TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM 

VAGON MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620597 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 6 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 26.12.2017 günü ve saat 11:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10441/1-1 

————— 
TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN 

TSI BELGELĠ RGNS TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 200 ADET 

H TĠPĠ (Y25Lsdi(f)/K) BOJĠ ġASESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/620641 

1 - Ġdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 200 ADET H TĠPĠ (Y25Lsdi(f)/K) BOJĠ ġASESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 28.12.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.  

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10442/1-1 
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1 (BĠR) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20’nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları  : 2017/620081  

1 - Ġdarenin   

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  - - - 

2 - Ġhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci 

Laboratuarı Kurulumu; 2 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü  

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü; 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

    Tarih ve saatleri : Tarih: 19/12/2017 Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı 

iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10398/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 21.09.2017 gün ve 984/2207 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 16.11.2017 gün ve 2490/5387 sayılı kararı onaylanan 84212/3 Nolu 
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 
 ADA/PARSEL MEVKĠĠ 
 1031 ĠVEDĠK 
 43531/1 YAKACIK 
 60300/1 YAKACIK 
 60300/2 YAKACIK 
 60300/3 YAKACIK 
 60300/4 YAKACIK 
 60300/5 YAKACIK 
 60300/6 YAKACIK 
 60301/1 ĠVEDĠK 
 60301/2 ĠVEDĠK 
 60301/3 ĠVEDĠK 
 60301/4 ĠVEDĠK 
 60301/5 ĠVEDĠK 
 60301/6 ĠVEDĠK 
 60302/1 ĠVEDĠK 
 60302/2 ĠVEDĠK 
 60303/1 YAKACIK 
 60303/2 YAKACIK 
 60303/3 YAKACIK 
 60303/4 YAKACIK 
 60303/5 YAKACIK 
 60304/1 YAKACIK 
 60304/2 YAKACIK 
 60304/3 YAKACIK 
 60304/4 YAKACIK 
 60305/1 YAKACIK 
 60305/2 YAKACIK 
 60306/1 YAKACIK 
 60306/2  YAKACIK 
 60306/3  YAKACIK 
 60307/1 YAKACIK 
 60308/1 ĠVEDĠK 
 60308/2 ĠVEDĠK 
 60308/3 ĠVEDĠK 
 60309/1 ĠVEDĠK 
 60310/1 ĠVEDĠK 
 60310/2 ĠVEDĠK 
 60310/3 ĠVEDĠK 
 60311/1 ĠVEDĠK 
 60312/1 YAKACIK 
 60313/1 YAKACIK 
 60313/2 YAKACIK 
 60313/3 YAKACIK 
 60314/1 ĠVEDĠK 
 60314/2 ĠVEDĠK 
 60315/1 ĠVEDĠK 
 60315/2 ĠVEDĠK 
 60316/1 ĠVEDĠK 
 60316/2 ĠVEDĠK 
                  YOLDAN YEġĠLDEN ĠHDAS 
 10459/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/535816 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Gazi FiĢek Fabrikası Müdürlüğü         Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi 
Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Kümeevleri 

No:40 Gazi - Etimesgut  
Tel-Faks 

0312 211 01 62  

0312 211 12 99 

Posta Kodu 06562 E-Mail mkefisek@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

AteĢçi Medikal Mühendislik Makina ĠnĢaat 

Yapı Elemanları Av Spor Malzemeleri Ġmalat 

DıĢ Ticaret Limited ġirketi 

 

Adresi 
Abdulkadir Geylani Cad. 1423. Sok. No:18 

Ostim Yenimahalle /ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
760 030 7542  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
174352  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 

 10447/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-

2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 

24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim 

Projesi" kapsamında kalan 2981 sayılı Ġmar Affı yasası kapsamına girmeyen yapıların 775 sayılı 

Kanunun 18. Maddesine göre yıkım kararı alınması için Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümenince onaylanmıĢtır. 01.12.2017 tarihinde mesai baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

 

Yıkılacak Yapı: 

NO 

Bina 

Sahibi Bina Adresi 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 
Mehmet 

CÖNGER 

ġirintepe Mahallesi 

2 Caddesi No:97 Mamak/ANKARA 

23.11.2017 Tarih ve  

2536/5467 Sayı 

 10482/1-1 

—— • —— 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

28 Kasım 2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hatalı ilan 

 

BĠRĠM 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Erken çocukluk döneminde ana 

baba eğitimi alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Okul Öncesi 

Eğitimi 
Doçent 2 1 

Kelime hazinesi ve konuĢma 

eğitimiyle ilgili çalıĢmaları 

bulunmak. 

 

28 Kasım 2017 tarih ve 30254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ olan yukarıda 

belirtilen ilanımızdaki kadroların aĢağıdaki Ģekliyle düzeltilmesi Rektörlüğümüzce uygun 

görülmüĢtür. 

 

BĠRĠM 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Kelime hazinesi ve konuĢma 

eğitimiyle ilgili çalıĢmaları 

bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Okul Öncesi 

Eğitimi 
Doçent 2 1 

Erken çocukluk döneminde ana 

baba eğitimi alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

 10465/1-1 
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Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI SINAV ĠLANI 

BaĢkanlığımız, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. 

derece 7 adet müfettiĢ yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır. 

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ġARTLAR: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel Ģartlara ek 

olarak aĢağıdaki özel Ģartlar aranır: 

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüĢ olmak, 

2) 16/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40) 

3) BaĢkanlık TeĢkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmıĢ 

olmak ve sınav ilan tarihinde BaĢkanlık teĢkilatında çalıĢıyor olmak, 

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığındaki kadrolara atananlarda A 

Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiĢ) 

puan almıĢ olmak, 

5) Sağlık durumu her türlü iklim Ģartlarında müfettiĢlik yapmaya elveriĢli olmak, 

6) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak 

nitelik Ģartını taĢımak, 

7) Son beĢ yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almamıĢ olmak, 

MüfettiĢ yardımcılığı yarıĢma sınavında iki defa baĢarısız olanlar, bir daha bu sınava 

katılamazlar. 

II. BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER: 

YazıĢma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu baĢvuru dilekçesine aĢağıdaki bilgi 

ve belgeler eklenir: 

1) Erkek adayların askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya BaĢkanlıkça onaylı örneği, 

3) Ġki adet vesikalık fotoğraf, 

4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan, 

5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iĢ ve görevleri, bildiği yabancı dil 

ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el 

yazısıyla yazılmıĢ öz geçmiĢ. 

III. SINAV KONULARI VE ġEKĠLLERĠ: 

MüfettiĢ Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda baĢarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı Sınav ġu Konularda Yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun ile BaĢkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe 

Kompozisyon ve Arapça. 

Sözlü Sınav ġu Konulardan Yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, 

Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-Ġslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları. 

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir. 

IV. BAġVURU ġEKLĠ: 

BaĢvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 05/01/2018 Cuma günü Saat 18:00’a kadar 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmaz. 

V. SINAV TARĠHĠ VE YERĠ: 

Sınavın yazılı bölümü; 16/01/2018 Salı günü Saat: 14:00’da Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 

VI. MÜRACAAT ADRESĠ 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 

Çankaya/Ankara 

Ġlanen duyurulur. 10470/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine ve Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği 

Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama 

Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama 

Esaslarına uygun, tam gün statüde çalıĢacak Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiĢ, diploma, yurtdıĢı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini iĢbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taĢımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

FAKÜLTE : Hukuk Fakültesi  

AKADEMĠK ÜNVANI : Profesör  

ALINACAK AKADEMĠSYEN SAYISI : 1 

 

ÖZEL KOġULLAR: Ġngilizce yanında Fransızca veya Almanca dillerinden birini de çok 

iyi derecede bilmek; Doktorasını yurtdıĢında yapmıĢ ve tezini de yurtdıĢında yayımlanmıĢ olmak; 

Anayasa Hukuku ve Ġnsan hakları konularında ULAKBĠM veri tabanına kayıtlı ulusal hakemli 

dergilerde ve yabancı dilde yurtdıĢında yayımlanan dergilerde en az on makale ve aynı konularda 

kitap yayımlamıĢ olmak; Anayasa Hukukunun çeĢitli konularında lisans, yüksek lisans ve doktora 

programlarında dersler vermiĢ olmak. 

 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM : Makine Mühendisliği Bölümü  

AKADEMĠK ÜNVANI : Doçent  

ALINACAK AKADEMĠSYEN SAYISI : 1 

 

ÖZEL KOġULLAR: Makine Mühendisliği - Mikro-kanallarda elektro-kinetik tabanlı 

parçacık/hücre manipülasyonu alanında yurtdıĢında doktorasını yapmıĢ olmak, mikro-akıĢkanlar-

dinamiği tabanlı parçacık manipülasyonu ve mikro-ölçekte konveksiyonla ısı transferi 

konularında çalıĢmaları olmak, ısı transferi, akıĢkanlar mekaniği ve termodinamik konularında 

lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verme ve öğrenciler ile birlikte araĢtırmalar yönetme 

tecrübesine sahip olmak, prestijli yurtdıĢı dergilerde yayın yapmıĢ olmak.  

BAġVURU ADRESĠ: Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 

 Bilkent / Ankara • www.bilkent.edu.tr 10454/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların BaĢvuru Formuna özgeçmiĢini, Doçentlik Belgesini, 2 

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

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalıĢmalarını veya yüksek 

lisans çalıĢmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 

bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten BaĢvuru Formuna 

özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek Ġlgili Birime baĢvurmaları gerekmektedir. 

3 - BaĢvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

ĠLGĠLĠ BĠRĠM  

PROFESÖR Y. DOÇENT 

AÇIKLAMA  Adet Derece Adet Derece 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Kimya Bölümü           

Anorganik Kimya Anabilim Dalı 1 1       

Tarih Bölümü           

Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı 1 1       

Biyoloji Bölümü           

Genel Biyoloji Anabilim Dalı 1 1       

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü           

ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim 

Dalı 
    1 2 

Hidrolik, UlaĢtırma veya 

Yapı ĠĢletmesi alanlarından 

birinde akademik çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 

ĠletiĢim Tasarımı ve Medya 

Bölümü 
          

ĠletiĢim Tasarımı ve Medya 

Anabilim Dalı 
1 1 1 1   

ĠletiĢim Tasarımı ve Medya 

Anabilim Dalı 
    1 3   

TURĠZM FAKÜLTESĠ 

Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 

Bölümü 
           

Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 

Anabilim Dalı 
1 1       

 10444/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 

 



1 Aralık 2017 – Sayı : 30257 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2017 – Sayı : 30257

Sayfa

1

3

8

19

21

23

24

25

25

50

61

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

2017/10872 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23)

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 13)

— Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (II-5.2.a)

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/11/2017 Tarihli ve 7486 Sayılı Kararı

NOT: 30/11/2017 tarihli ve 30256 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumuna ait Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




