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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

İSTANBUL ALTIN BORSASI ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, florlu sera gazlarından kaynaklanan emis-

yonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera

gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektir. 



Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren

ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanma-

sına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esasları,

b) Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin

eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeleri, 

c) İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram

ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,

29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye, 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunan

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine, 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı

Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik

Kyoto Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera

Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mev-

zuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri unsur: Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Baş-

kanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait kurum, kıta, karargâh veya tesisi,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Bakım veya teknik servis: Geri kazanım ve sızıntı kontrolleri hariç olmak üzere, sis-

teme florlu sera gazları aktaran devrelerin ayrılması, devre veya ekipman parçasının yerinden

çıkartılması ya da geri monte edilmesi ve sızıntıların onarımı dâhil tüm faaliyetleri, 

ç) Basınçlı kap: Florlu sera gazlarının taşınması veya depolanması için kullanılan kabı, 

d) Belge: Ürün veya ekipmana müdahale edebilmek için gerçek ve tüzel kişinin aldığı

belgeyi, 

e) Bertaraf: Florlu sera gazlarının tümünün veya bir kısmının, florlu sera gazı olmayan

bir veya daha fazla kararlı maddeye dönüştürülmesini veya ayrıştırılmasını,

f) CO2 eşdeğeri: Metrik ton cinsinden florlu sera gazlarının ağırlığı ile küresel ısınma

potansiyellerinin çarpımı sonucunda çıkan miktarı,
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g) Dağıtıcı: Florlu sera gazlarının yurt içine veya yurt dışına satışını yapan Bakanlığa

kayıtlı gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Diğer florlu maddeler: Ek-2’de yer alan maddeler veya bu maddelerden en az birini

içeren ancak florlu sera gazları içermeyen karışımları, 

h) Elektriki şalt cihazı: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, çevrimi ile bağ-

lantılı olarak kullanılmaya yönelik olan anahtarlama ve kesici cihazları ile ilgili kontrol, ölçüm,

koruyucu, düzenleyici cihazlarla birleşimini ve ilgili ara bağlantı, teçhizat ve destekleyici ya-

pıların yardımıyla birbirine monte edilmiş, içinde florlu sera gazları bulunan cihazı, 

ı) Florlu sera gazları: Kyoto Protokolünde yer alan ve Ek-1’de listelenen hidrofloro-

karbon, perflorokarbon, kükürt hekzaflorür veya bu maddelerden en az birini içeren karışım-

ları,

i) Florlu sera gazı emisyonu: Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii

ve hem de beşeri kaynaklı olabilen ve Ek-1 ve Ek-2’deki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri

diğer atmosfer bileşenlerini,

j) Geri dönüşüm: Geri kazanılan florlu sera gazlarının filtre etme ya da kurutma gibi

temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

k) Geri kazanım: Ürün veya ekipman ve basınçlı kaptan florlu sera gazlarının toplan-

ması ve depolanmasını, 

l) Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ürün veya ekipman: Florlu sera gazları içe-

ren parçaların lehim, pirinç kaynağı veya benzer bir kalıcı bağlantıyla sızdırmazlığının sağlan-

dığı, tamirine ve tasfiyesine uygun kapaklı vana veya kapaklı servis girişlerini de içerebilen

ve test edilen sızıntı oranı yılda 3 (üç) gramdan az olan veya azami test edilen basıncın en az

dörtte biri olan sistemi, 

m) Hidroflorokarbon: Ek-1’in birinci bölümünde listelenen maddeleri veya bu madde-

lerden en az birini içeren karışımları, 

n) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının kullanım amacı göz önünde bulunduru-

larak, saf bir maddenin performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik

niteliğinin yükseltilmesini,

o) Isı pompası: Dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı

ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren ve devresinde florlu sera gazı ihtiva eden donanım veya

cihazı, 

ö) İşletmeci: Ürün veya ekipmanı teknik olarak çalıştırma, mülkiyet, kiralama veya di-

ğer hukuki yollarla kullanma hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

p) İthalat: Bu Yönetmelik kapsamındaki florlu sera gazları, ürün veya ekipman ve ba-

sınçlı kabın serbest dolaşıma girmesini,
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r) İthalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki florlu sera gazları, ürün veya ekipman ve ba-

sınçlı kabı serbest dolaşıma sokan gerçek veya tüzel kişiyi,

s) İhracat: Bu Yönetmelik kapsamındaki florlu sera gazları, ürün veya ekipman ve ba-

sınçlı kabın ülkenin gümrük alanından çıkarılmasını, 

ş) İhracatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki florlu sera gazları, ürün veya ekipman ve

basınçlı kabı ülkenin gümrük alanından çıkaran gerçek veya tüzel kişiyi,

t) Karışım: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerden en az birini içeren, iki

veya daha fazla maddeden oluşan akışkanı,

u) Kullanıcı: Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri saf veya karışım halinde

kullanarak ürün hazırlayan veya bu maddeleri kullanarak servis amaçlı dolum, bakım veya tek-

nik servis ve onarım yapan veya bu maddeyi üretim faaliyeti sırasında kullanan belge sahibi

gerçek veya tüzel kişiyi, 

ü) Kullanım: Ürün veya ekipmana servis amaçlı gaz dolumu dâhil olmak üzere üretim,

bakım veya teknik servisini, onarımını ve florlu sera gazlarının tüm kullanım alanlarını,

v) Kullanımdan çıkarma: Ürün veya ekipman parçasının nihai olarak kapatılmasını ve

işletimden kaldırılmasını,

y) Kurulum: Florlu sera gazları içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan

iki ve daha fazla parçanın sistemin işletileceği yerde şarj edilme ihtiyacı olmasına bakılmaksızın

birleştirilmesini, 

z) Kükürt Hekzaflorür: Ek-1’in üçüncü bölümünde listelenen maddeyi veya bu maddeyi

içeren karışımları, 

aa) Küresel Isınma Potansiyeli (KIP): 1 (bir) kilogram CO2’e kıyasla 1 (bir) kilogram

sera gazının, karışım olması durumunda ise Ek-4’e göre hesaplanan, 100 (yüz) yıllık zaman

dilimi içinde atmosferde yarattığı sera etkisini gösteren terimi,

bb) Merkezi veri tabanı: Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum veya kuruluş

tarafından oluşturulacak florlu sera gazları, florlu sera gazı içeren ve florlu sera gazı ile çalışan

ürün veya ekipmana dair bilgilerin girildiği elektronik sistemi, 

cc) Onarım: Hasar görmüş veya sızıntı yapan ürün veya ekipmanın çalışır hale getiril-

mesini, 

çç) Organik rankine çevrimi: Elektrik veya mekanik enerjinin üretimi için bir ısı kay-

nağından çıkan ısıyı enerjiye çeviren florlu sera gazları içeren yoğuşabilir çevrimi, 

dd) Perflorokarbon: Ek-1’in ikinci bölümünde listelenen maddeleri veya bu maddeler-

den en az birini içeren karışımları,

ee) Piyasaya arz: Florlu sera gazları, ürün veya ekipman ve basınçlı kabın ülke içine

tedarik edilmesi veya erişilebilir hale getirilmesini,
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ff) Sabit cihazlar veya uygulamalar: Normal olarak çalıştığı süre boyunca nakil/yer de-

ğiştirme durumu söz konusu olmayan iklimlendirme soğutma ve ısı pompası, yangın koruma

sistemleri ve elektriki şalt cihaz ve uygulamaları,

gg) Sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı: İçerisinde en az bir devrede florlu sera

gazları bulunan sabit çalışan soğutma ve iklimlendirme cihazını,

ğğ) Sabit yangından koruma sistemi ve yangın söndürücü: Yangından korunma amaçlı

kullanılan ve sisteminde florlu sera gazları bulunan basınçlı kap veya birçok ara bağlantılı ba-

sınçlı kaptan oluşan sabit çalışan ekipmanı, 

hh) Serbest bölge: Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin

uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin

tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan bölgeyi,

ıı) Sızıntı tespit sistemi: Florlu sera gazı sızıntısını tespit etmek üzere kalibre edilen

mekanik, elektrik veya elektronik cihazları içeren ve sızıntı olması durumunda uyarı veren sis-

temi,

ii) Solvent: Katı veya sıvı maddeleri çözebilen florlu sera gazı bazlı maddeyi, 

jj) Tek kullanımlık basınçlı kap: Yeniden dolumu yapılamayan florlu sera gazlarının ta-

şınması veya depolanması için kullanılan kabı,

kk) Üretici: Sınaî ve tıbbi gazların üretim ve dolumunu yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ll) Ürün veya ekipman: İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan

veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları,

mm) Zorunlu kullanım alanı: İnsan sağlığı ve askeri unsurlar tarafından kullanılan alan-

lar ve ulusal güvenlik alanlarında florlu sera gazlarının uygun alternatiflerinin bulunmadığı

kullanım alanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Merkezi Veri Tabanı

Temel ilkeler

MADDE 6 – (1) Florlu sera gazlarının;

a) Atmosfere salınması,

b) Merkezi veri tabanının kurulmasını müteakiben Bakanlığa kayıtlı olmayan gerçek

veya tüzel kişilere satılması, 

c) Köpük ürününde veya cihaz köpük yalıtımında şişirme ajanı olarak kullanılanlar ha-

ricinde ürün veya ekipman içerisinde geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul

edilmesi, 

yasaktır.

4 Ocak 2018 – Sayı : 30291                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Ürün veya ekipmanın yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve bertarafı, 2/4/2015

tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak

gerçekleştirilir.

Merkezi veri tabanı

MADDE 7 – (1) Merkezi veri tabanı, yükümlülükleri 10 uncu maddede belirtilen ger-

çek veya tüzel kişi tarafından elektronik sisteme girilen verileri içerir. 

(2) Askeri unsurların merkezi veri tabanına gireceği verilerin içeriği Bakanlık, Milli

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak kararı sonucunda be-

lirlenir. Askeri unsurlar, ortak belirlenen içerik çerçevesinde yer alan verileri bir sonraki yılın

Mart ayı sonuna kadar merkezi veri tabanına girer. 

(3) Merkezi veri tabanına dair usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ürün veya Ekipmanın Kullanımına ve Raporlanmasına Dair Usul ve Esaslar

Ürün veya ekipman ve basınçlı kabın etiketlenmesi

MADDE 8 – (1) Ürün veya ekipman ve basınçlı kap, 11/12/2013 tarihli ve 28848

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre eti-

ketlenir. 

(2) Ürün veya ekipman ve basınçlı kabın etiketi, birinci fıkrada belirtilen usul ve esas-

lara ilave olarak; 

a) “Florlu sera gazlarını içermektedir.” ifadesini,

b) Florlu sera gazlarının Ek-1’de yer alan endüstriyel veya kimyasal adını ve kilogram

olarak miktarını,

c) 1/1/2019 tarihinden itibaren florlu sera gazının CO2 eşdeğeri cinsinden miktarını, 

ç) Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ürün veya ekipman ise “Hermetik olarak

sızdırmazlığı sağlanmıştır” ifadesini, 

d) Florlu sera gazı içeren elektriki şalt cihazının garanti belgesinde test edilen sızıntı

oranının yılda % 0,1’den az olduğu belirtilmiş ise “Sızıntı oranı yılda % 0,1’den azdır” ifade-

sini,

e) Sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı ve ısı pompası, piyasaya arz edilmeden

önce izole edilirken, florlu sera gazları şişirme ajanı olarak kullanılmış ise “Florlu sera gazları

ile şişirilen köpük” ifadesini, 

içerir. 

(3) İthalat aşamasında etiket üzerinde yer alan bilgilerle, ürün veya ekipman ve basınçlı

kabın içerisinde yer alan madde arasında çelişki olabileceğinden şüphelenilmesi durumunda,

ithal edilen ürün veya ekipmanda ve basınçlı kapta yer alan maddenin tespiti için fiili ithalat
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öncesinde bedeli ithalatçı tarafından karşılanmak üzere gümrük laboratuvarlarında veya söz

konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belir-

lenecek üniversite veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda teknik inceleme yaptırılır. Uy-

gunsuzluğun tespit edilmesi durumunda söz konusu uygunsuzluk Bakanlığa ve Ekonomi Ba-

kanlığına bildirilir. Bahse konu uygunsuzluğa ilişkin olarak ilgili Bakanlıklar tarafından meri

mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Ürün veya ekipmanın sızıntı kontrolleri

MADDE 9 – (1) Ürün veya ekipman; 

a) 3 (üç) kilogramdan 30 (otuz) kilograma kadar florlu sera gazı içeriyorsa 12 (on iki)

ayda en az bir kez, 

b) 30 (otuz) kilogramdan 300 (üç yüz) kilograma kadar florlu sera gazı içeriyorsa 6

(altı) ayda en az bir kez,

c) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri florlu sera gazı içeriyorsa 3 (üç) ayda en az bir kez, 

sızıntı için kontrol edilir. 

(2) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanda sızıntı

tespit sistemi mevcutsa 6 (altı) ayda en az bir kez sızıntı için kontrol edilir. 

(3) 6 (altı) kilogram ve daha az florlu sera gazı içeren, hermetik olarak sızdırmazlığı

sağlanmış ve “Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır” ifadesiyle etiketlenen ürün veya

ekipman sızıntı kontrolüne tabi olmaz.

(4) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri florlu sera gazı içeren elektriki şalt cihazında sızıntı

tespit sistemi mevcut değilse 1/1/2019 tarihine kadar sızıntı tespit sistemi monte edilir ve cihaz

için sistem en az 6 (altı) ayda bir kez kontrol edilir. Elektriki şalt cihazının test edilen kaçak

oranı yılda % 0,1’den az ve “Test edilen kaçak oranı yılda % 0,1’den azdır” ifadesiyle etiket-

lenmişse, basınç ve yoğunluk izleme donanımı bulunuyorsa ve 6 (altı) kilogramdan az florlu

sera gazı içeriyorsa sızıntı kontrolüne tabi olmaz.

(5) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri florlu sera gazı içeren sabit soğutma ve iklimlendir-

me ekipmanı, ısı pompası, sabit yangından koruma sistemi ve yangın söndürücüde sızıntı tespit

sistemi mevcut değilse 1/1/2019 tarihine kadar sızıntı tespit sistemi monte edilir ve ekipmanlar

için sistem 12 (on iki) ayda en az bir kez kontrol edilir. 

(6) Ürün veya ekipmanın sızıntı kontrolleri belge sahibi kullanıcı tarafından gerçekleş-

tirilir. Merkezi veri tabanının kurulmasını müteakiben sızıntı kontrollerine ilişkin bilgilerin

merkezi veri tabanına girilmesi zorunludur. 

(7) Sızıntı kontrolleri Ek-5’te yer alan usul ve esaslara uygun gerçekleştirilir.

Florlu sera gazlarına ilişkin raporlama 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Yılda 1 (bir) metrik tondan fazla florlu sera gazı üretici, ithalatçı ve ihracatçısı,
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b) Florlu sera gazlarının geri kazanım, geri dönüşüm, ıslah veya bertaraf işlemini ger-

çekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, dağıtıcılar ve kullanıcılar,

c) Ürün veya ekipman üreticisi,

ç) İşletmeci,

merkezi veri tabanının kurulumunu müteakiben merkezi veri tabanına kayıt olmak ve

bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar merkezi veri tabanına raporlama yapmak zorundadır. 

Piyasaya arz ve kullanım yasakları

MADDE 11 – (1) Florlu sera gazlarını saf veya karışım halinde içeren ürün veya ekip-

man ve basınçlı kabın 8 inci maddeye uygun olarak etiketlenmediği takdirde ithalatı ve piyasaya

arzı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kullanıcı ve İşletmeciye Dair Usul ve Esaslar

Gerçek kişi belgelendirilmesi

MADDE 12 – (1) Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı

olan sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı, ısı pompası, sabit yangından koruma sistemi

ve yangın söndürücü ile elektriki şalt cihazının kurulumunu, bakımını veya teknik servisini,

onarımını veya kullanımdan çıkarılması işlemlerini gerçekleştiren, bu cihazlarda sızıntı kont-

rolü yapan veya bu cihazlardan florlu sera gazları geri kazanımı yapan kullanıcı, belge sahibi

olmak zorundadır.

(2) Solvent içeren cihaz veya organik rankine çevriminden florlu sera gazlarının geri

kazanımını yapan gerçek kişi belge sahibi olmak zorundadır.

(3) Gerçek kişinin eğitim ve belgelendirilmesine ilişkin gereksinimleri kapsayan müf-

redat ile eğitim veren askeri unsurlar birinci ve ikinci fıkradan muaftır. 

(4) Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara mü-

dahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer

işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.

Tüzel kişi belgelendirilmesi

MADDE 13 – (1) Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı

olan sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı, ısı pompası, sabit yangından koruma sistemi

ve yangın söndürücü ile elektriki şalt cihazı kurulumunu, bakımını veya teknik servisini, ona-

rımını veya kullanımdan çıkarılması işlemlerini gerçekleştiren kullanıcı, belge sahibi olmak

zorundadır.

(2) Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara mü-

dahale eden kullanıcıların belgelendirilmesine, denetimine, belge iptallerine ve ilgili diğer iş-

lemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.
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İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) İşletmeci; 

a) Ürün veya ekipman kurulumu, bakımı veya teknik servisi, onarımı, kullanımdan çı-

karılması ve florlu sera gazlarının geri kazanımını kullanıcılar tarafından yürütülmesini sağla-

mak,

b) Florlu sera gazlarının emisyonunu önlemeye yönelik sızıntı kontrolünü gerçekleş-

tirmek ve kullanıcı çalıştırmak dahil tüm tedbirleri almak, 

c) Ürün veya ekipmanın sızıntı kontrollerinin 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer

alan takvime uygun şekilde kullanıcılar tarafından yürütülmesini sağlamak,

ç) Ürün veya ekipmanda florlu sera gazı sızıntısı tespit edilirse gecikme olmaksızın

kullanıcı tarafından onarılmasını sağlamak,

d) Sızıntı onarıldığında, onarımın uygunluğunun tespiti amacıyla ürün veya ekipmanın

onarımından sonraki 30 (otuz) iş günü içerisinde kullanıcı tarafından kontrol edilmesini sağ-

lamak,

e) Florlu sera gazları içeren her ürün veya ekipman için merkezi veri tabanına girilen

verilerin bir nüshasını hazır bulundurmak,

f) Ürün veya ekipmana ilişkin faaliyetler tamamlandıktan sonra faaliyete ilişkin bilgileri

en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde merkezi veri tabanına girmek,

g) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra edinilen ürün veya ekipmana ilişkin bilgi-

leri, ürün veya ekipman kurulumu gerçekleştirildikten ve ürün veya ekipmana florlu sera gazı

dolumu yapıldıktan sonra 30 (otuz) iş günü içerisinde merkezi veri tabanına girmek,

ğ) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce edinilen ürün veya ekipmana ilişkin bilgi-

leri, merkezi veri tabanının kurulmasını müteakip;

1) 3 (üç) kilogramdan 30 (otuz) kilograma kadar florlu sera gazı içeren ürün veya ekip-

man için 3 (üç) yıl içinde,

2) 30 (otuz) kilogramdan 300 (üç yüz) kilograma kadar florlu sera gazı içeren ürün

veya ekipman için 2 (iki) yıl içinde,

3) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri kadar florlu sera gazı içeren ürün veya ekipman için

1 (bir) yıl içinde, 

merkezi veri tabanına girmek zorundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zorunlu kullanım alanları ve dış ticaret

MADDE 15 – (1) Zorunlu kullanım alanlarında, kullanımı yasaklanan florlu sera gaz-

larına, ürün veya ekipmana ve basınçlı kaba ihtiyaç duyulması halinde konu Bakanlıkça de-

ğerlendirilir. 
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(2) Florlu sera gazlarının, ürün veya ekipmanın ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esas-

lar Ekonomi Bakanlığı ile müştereken belirlenir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara ilişkin esaslar 

MADDE 16 – (1) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, geçici 2 nci maddenin

birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarından Türkiye’de piyasaya arz etmemek kaydıyla

muaftır.

(2) Florlu sera gazı, ürün veya ekipman ve basınçlı kabı serbest bölgelere getiren ve bu

ürünlerin üretimini yapan firmalar, merkezi veri tabanına kayıt olmak zorundadır.

(3) Serbest bölgelerde florlu sera gazı, ürün veya ekipmanın alımı veya satımı dışında

bu maddeleri kullanarak faaliyet gösterenler, 12 nci ve 13 üncü maddeler gereğince belge sahibi

olmak zorundadır. 

İdari yaptırımlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere ve bu Yönet-

melik hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2872 sayılı Kanunun

20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Eğitim ve belgelendirme istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Nitelikleri 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik perso-

nel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana

müdahale edebilir.

Piyasaya arz ve kullanım yasakları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren Ek-3’te listelenen ürün veya

ekipmanın piyasaya arzı yasaktır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihin 2 (iki) yıl sonrası itibariyle florlu sera gazları

içeren tek kullanımlık basınçlı kabın ithalatı yasaktır. 

(3) 1/1/2022 tarihinden itibaren florlu sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı kapların

piyasaya arzı yasaktır.

(4) 1/1/2019 tarihinden itibaren magnezyum kalıp dökümünde ve magnezyum kalıp dö-

küm alaşımlarının geri dönüşümünde kükürt hekzaflorürün kullanımı, kükürt hekzaflorür miktarı

850 (sekiz yüz elli) kilogram/yıldan fazla ise yasaktır. 

(5) 1/1/2019 tarihinden itibaren araç lastiklerinin şişirilmesi için kükürt hekzaflorür kul-

lanılması yasaktır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA

KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ

STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hay-

van ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart

Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“iki” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK 

BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bandrol uygulamasının daha etkin ve verimli

hale getirilmesi amacıyla; elektronik bandrol uygulamasını, uygulamanın geçerli olacağı sek-

törleri ve cihaz türlerini tanımlamak ve uygulamadan yararlanacak mükellefler ile Kurumun

yerine getireceği işlemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereğince bandrol almakla yükümlü olan gerçek ve tüzel

kişileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-

lirleri Kanununun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2016 29610

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/1/2017 29951
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Kurumun Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığını,

b) Elektronik Bandrol (e-Bandrol): Kanunda belirtilen bandrole tabi cihaz türleri için

fiziki bandrol ve etiket yerine Kurum tarafından tanımlanan, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi

ve her yılın ilk gününden itibaren 000000001 sayısından başlamak ve sıra takipli olmak üzere

her cihaz için ayrı ayrı oluşturulmuş, Kurumun elektronik arşivinde saklanan ve elektronik,

optik veya benzeri ortamlara aktarılan seri ve kod numaraları bütününü, 

c) GÜVAS: Gümrük Veri Ambar Sistemini,

ç) Kanun: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu,

d) KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,

e) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

f) Mükellef: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü mad-

desinde yer alan bandrole tabi cihazların ithalatını ve imalatını yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Seri Kodu: Elektronik Bandrol (e-Bandrol) uygulamasına tabi cihazlarda cep telefonu

için (C), televizyon için (T), taşıt için (TA) gibi cihazları tanımlamaya yarayan harf grubunu, 

ğ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik: 19/9/1998 tarihli ve 23468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-

meliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

e-Bandrol Uygulaması

e-Bandrolün niteliği

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen e-Bandrol, fiziki bandrol veya etiketler

ile aynı hukuki sonuçları doğurur.

e-Bandrol uygulamasının kapsamı

MADDE 6 – (1) e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar aşağıdaki gibidir;

a) İthalatta; Ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, taşıtlar ve televizyonlar.

b) İmalatta; Yurt içinde imal edilen cep telefonları ve televizyonlar.

e-Bandrol uygulamasından yararlanmanın şartları

MADDE 7 – (1) Yurt içinde televizyon imal eden mükelleflerin e-Bandrol uygulama-

sından yararlanabilmesi için;

a) Faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20.000 adet televizyon bandrolü

almış olması,

b) İlk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre

yıllık 20.000 adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması,

şartı aranır. 

(2) Bu şartları taşımayanlar bir sonraki yıl e-Bandrol uygulamasından yararlanamazlar.

(3) İşletmede kullanılmak üzere veya sınırlı sayıda ithal edilen cihazlar için mükellefin

talep etmesi halinde e-Bandrol yerine fiziki bandrol verilebilir.
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e-Bandrol uygulamasında istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) e-Bandrol uygulamasından yararlanacak mükellefler, Türkiye Rad-

yo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen belgelerin yanı sıra; 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı

Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Kayıtlı Elektronik Posta

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Posta ve Telgraf

Teşkilatı Genel Müdürlüğünden veya diğer hizmet sağlayıcılarından alınmış KEP adreslerini

tüzel kişilerde firmayı temsile yetkili kişinin, gerçek kişilerde ise kendisinin imzalı yazısı ile

Kuruma bildirirler.

(2) Bu Yönetmeliğe göre Kurum veya mükellefler tarafından gönderilecek belgeler,

yapılacak bildirimler KEP adresi üzerinden yapılır. Sistemde uzun süreli bir aksaklık yaşanması

halinde bildirimler yazılı olarak yapılabilir.

Teminat verilmesi

MADDE 9 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin teminata ilişkin hükümleri e-Bandrol uygulaması için

de geçerlidir.

e-Bandrolün oluşturulması

MADDE 10 – (1) e-Bandrol seri numaraları ithal veya imal edilecek bandrole tabi her

bir cihaz için Kanunda yer alan cihaz türüne göre, seri kodu, ilgili yılın son iki hanesi ve her

yılın ilk gününden itibaren 000000001 sayısından başlayarak sıra takipli olmak üzere, Kurum

tarafından yılda bir defa yeterli sayıda belirlenir. Ancak sıra takipli numaraların yetersiz kalması

halinde Kurumca sıra takip numaraları artırılarak yeniden belirlenir. e-Bandrol bilgileri Kuru-

mun elektronik arşivinde korunur.

e-Bandrolün verilmesi

MADDE 11 – (1) Mükelleflerin yıllık ihtiyaçlarına göre bildirdikleri miktarda e-Bandrol

seri numarası Kurum tarafından başvuruda bulunan mükellef için tanımlanır ve tanımlanan

e-Bandrol seri aralığı mükellefe bildirilir. Mükellefler kendileri için tanımlanmış olan e-Bandrol

numaralarını ithal veya imal ettikleri bandrole tabi cihazların seri numaraları ile eşleştirerek

Kuruma bildirirler. Tanımlanan e-Bandrollerin tükenmesi halinde mükellefin talebi üzerine

Kurum tarafından tekrar e-Bandrol seri aralığı tanımlanır.

(2) İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10

gün içerisinde mükellefler; talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası,

beyanname kalem numarası, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış

tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü

seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol

numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine

dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık

tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer

alan cihazlar için ilgili gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol ve-

rilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez. 
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(3) İthalatta, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında teminat karşılığı e-Bandrol

alan mükellefler, 2 nci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri (gümrük giriş beyannamesi kapanış

tarihi hariç) Kuruma gönderirler. Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda gümrük beyannamesi

muhteviyatı cihazların serbest dolaşıma girmesinde sakınca bulunmadığına dair yazı ilgili güm-

rük müdürlüğüne gönderilir. Kapanış tarihi GÜVAS üzerinden beyannamenin kapanmasını

müteakip sisteme otomatik olarak aktarılır.

(4) İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükel-

lefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim ta-

rihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanım-

lanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair

dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tara-

fından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan

cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır

ve aksi iddia edilemez.

(5) e-Bandrol bilgileri Kurumun elektronik arşivinde saklanır. Herhangi bir ihtilaf du-

rumunda Kurumun arşivinde yer alan bilgiler esas alınır.

Bildirim süreleri

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddede yer alan sürenin son gününün resmi tatile rastla-

ması halinde süre, resmi tatili takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzar.

(2) Mükellefler izleyen yılda kullanacakları e-Bandrol seri numaralarını Aralık ayı içe-

risinde almak zorundadır.

(3) Mükellefler kendileri için tanımlanmış olan e-Bandrol seri numaralarından ilgili yıl

içerisinde kullanmadıklarını, iptal edilmek üzere izleyen yılın Ocak ayının 10 uncu gününe ka-

dar Kuruma bildirirler. 

e-Bandrol denetimi

MADDE 13 – (1) e-Bandrol uygulanması ile ilgili kontrol ve denetimler 3093 sayılı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Başkanlık

personeli tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur.

İlk yıl için seri numarası talebi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mükellefler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk yıl için

Kurumun belirlediği süre içerisinde e-Bandrol seri numaralarını talep ederler. 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA 
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE 

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alım ihalelerinde uygu-
lanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez

ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan mal
ve hizmet alım ihaleleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi

ile geçici 4 üncü maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olan mal ve

hizmetlerin teminini,
b) Birim: Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları

ve Genel Müdüre veya Genel Müdür yardımcılarına doğrudan bağlı şube müdürlüklerini; taşra
teşkilatında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ve taşra şube müdürlüklerini,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: İdarece fiyat ve fiyat dışındaki işletme ve bakım
maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kârlılık, kalite, teknik değer, yer ve süre koşulları ile
benzeri etkenler dikkate alınarak uygun bulunan teklifi,

ç) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,
d) Hizmet: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya

tabi tutulan hizmetleri,
e) İdare: TMO’nun Merkez ve taşra teşkilatında ihale yapmaya yetkili birimlerini,
f) İdari şartname: Alımla ilgili usul ve esasları gösteren belgeleri,
g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istek-

liler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını mü-
teakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında ihaleye ilişkin usul ve
esasları içeren idari şartname, teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İKN: İhale kayıt numarasını,
i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
j) Komisyon: İhale komisyonlarını,
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k) Mal: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında istisnaya tabi
tutulan taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

l) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatını,
m) Opsiyon: Tekliflerin geçerlilik süresini,
n) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
o) Taşıma: Ürün ve malların bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,
ö) Taşra teşkilatı: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ile taşra şube mü-

dürlüklerini,
p) Teklif: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, isteklinin idareye sunduğu

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
r) Teknik şartname: Alıma esas mal veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve

tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,
s) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,
ş) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında

yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
t) Ürün: TMO’nun faaliyet alanına giren tarımsal ürünleri ve bunlardan elde edilen ma-

mulleri,
u) Yetki limiti: İhale yetkilileri için belirlenen parasal limitleri,
ü) Yönetim Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
v) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gü-

venirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını
ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları
bir arada ihale edilemez.

(3) Niteliği itibarıyla bütünlük arz eden işler kısımlara bölünemez.
(4) İhale yetkililerinin ve komisyonlarının yetki limitleri TMO’nun yetki devri mev-

zuatında belirtilir. Buna ilişkin hususlar genelge ile merkez ve taşra teşkilatına duyurulur;
TMO’nun internet sayfasında yayımlanır.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

İhale için izin alınması ve ihale kaydının yapılması
MADDE 6 – (1) İhale konusu iş için TMO’nun yetki devri mevzuatında belirtilen ihale

izin makamından ihale izni ve ihale yetkilisinden onay alınır. İhale dokümanının hazırlanma-
sından önce Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden
ihale kaydı yapılır. Kaydı yapılan her ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili
yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. İhale onayı iptal edildiğinde İKN de iptal edilir.

İhale komisyonlarının teşkili
MADDE 7 – (1) İhale komisyonu, başkan dâhil en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.
(2) Merkezde veya taşra teşkilatında yapılacak ihaleler için diğer birimlerden komis-

yona üye alınabilir.
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(3) Merkez ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:
a) Birinci İhale Komisyonu:
1) Başkan: Konuyla ilgili genel müdür yardımcısı.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.
3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanı.
4) Üye: Talep sahibi birim amiri.
5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.
b) İkinci İhale Komisyonu:
1) Başkan: İhale dosyasını hazırlayan birim amiri.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili şube müdürü.
3) Üye: Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü.
4) Üye: Talep sahibi birimden ilgili şube müdürü.
5) Üye: İhale dosyasını hazırlayan birimden ilgili personel veya konuyla ilgili personel.
(4) Taşra teşkilatı ihale komisyonları aşağıda belirtildiği şekilde teşkil olunur:
a) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu:
1) Başkan: İşletme Müdür Yardımcısı.
2) Üye: Malzeme Satınalma ve Depolama Şube Müdürü.
3) Üye: Muhasebe Şube Müdürü.
4) Üye: Üretim Şube Müdürü.
5) Üye: Konuyla ilgili şube müdürü veya ilgili personel.
b) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu:
1) Başkan: İlgili şube müdür yardımcısı.
2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan servisin şefi.
3) Üye: Muhasebe servisi şefi.
4) Üye: Talep sahibi servisin veya konuyla ilgili servisin şefi.
5) Üye: Konuyla ilgili diğer personel.
(5) Merkezde yapılan ihalelerde birim amirinin aynı anda birinci ihale komisyonunun

üyesi olması durumunda ikinci ihale komisyonuna ilgili şube müdürü başkanlık eder.
Komisyonların çalışma esasları
MADDE 8 – (1) İhale onayı alındıktan sonra gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak

üzere ihale dokümanının bir örneği yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla ihale komis-
yonu üyelerine gönderilir. Komisyon, tekliflerin son verilme gün ve saatinde, önceden belirle-
nen yerde toplanır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda
çekimser kalınmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin isimleri ile görev unvanları belirtilerek yazılır ve imzalanır. Komisyon kararı ihale
yetkilisinin onayına sunulur.

(4) Bedel içeren teklif mektupları komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır
veya paraf edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Dokümanının Hazırlanması

Şartnameler ve sözleşme taslakları
MADDE 9 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre teknik şartname ihtiyaç sahibi birim,

idari şartname ve sözleşme taslakları ise ihaleyi yapan birim tarafından hazırlanır. Teknik şart-
namenin hazırlanması sırasında gerektiğinde diğer birimlerden yardım alınır veya bu amaçla
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çalışma yapmak üzere ilgili personelin katılımıyla bir heyet oluşturulur. Hazırlanan teknik şart-
name taslağının gerektiğinde ilgili birimler tarafından incelenmesi sağlanır ve alınan görüşlere
göre son şekli verilir.

(2) İdari şartname ve sözleşme taslakları Merkezde Hukuk Müşavirliği, Mali İşler
Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce; Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde
avukat ve Muhasebe Şube Müdürlüğü, AAF İşletme Müdürlüğünde avukat bulunmaması du-
rumunda Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü avukatı tarafından, taşra teşkilatı şube müdürlükle-
rinde ise avukat ve muhasebe servisi şefliğince incelenir. Taslaklar, Hukuk Müşavirliğine ve
hukuk bürolarına diğer birimlerin görüşü ile birlikte gönderilir.

(3) İlgili birimlerce incelenen ve genel esaslarıyla tip hale gelen şartname ve sözleşme
taslakları, sonraki iş ve işlemlerde yeniden görüş alınmaksızın kullanılabilir.

(4) İhale konusu işin özelliğine göre idari ve/veya teknik konular için tek şartname dü-
zenlenebilir.

(5) İhale ilanından veya davetten sonra ihale dokümanında yapılabilecek değişiklikler
daha önce doküman alan isteklilere bildirilir. Söz konusu doküman ihale dokümanlarına ek-
lenir.

Şartname genel esasları
MADDE 10 – (1) Teknik şartname, rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanır.
(2) İhale konusu mal veya hizmetin tek bir firmada bulunduğunun anlaşılması duru-

munda ilgili birimlerce teknik zorunluluk raporu hazırlanır.
(3) İdari şartnamelerde yer alması gereken konulara teknik şartnamede yer verilmez.
(4) Gerekli hallerde teknik şartnameler konu hakkında uzmanlaşmış ulusal ve uluslar-

arası kişi veya kuruluşlara da hazırlattırılabilir.
Şartnamelerde yer alması gereken konular
MADDE 11 – (1) Şartnamelerde, işin özelliğine göre belirlenen özel ve teknik şartlar

ile aşağıda belirtilen hususlardan gerekli görülenler yer alır:
a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı, yapılma yeri, zamanı.
b) İhalenin usulü, yapılma yeri, zamanı, teklif zarflarının teslim edilmesi ve idarece

teslim alınması ile ilgili hususlar.
c) Opsiyon.
ç) Ödeme koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.
d) Uluslararası katılıma açık ihalelerde teklif mektubu ve eklerinde hangi dilin geçerli

olacağı.
e) Şartname ve sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenip düzenlenemeyeceği, yabancı

dilde düzenlenmesi durumunda hangi metnin geçerli olacağı.
f) Teklif mektubunun yazılı olması, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uy-

gun şekilde açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, teklif sahibinin
ismi veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, firma bilgilerini içer-
mesi, gerekli görüldüğünde teklifin başlıklı kâğıda yazılması ve benzeri hususlar.

g) Vergi, resim, harç, sigorta, ulaşım, sosyal güvenlik primi, fon ve oluşabilecek diğer
masrafların kim tarafından ve nasıl ödeneceği.

ğ) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği, en düşük fiyatın esas alınıp
alınmayacağı veya fiyat dışı unsurların da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde
dikkate alınıp alınmayacağı, fiyat dışı unsurlara göre değerlendirme yapılması durumunda bu
esasların neler olduğu.

h) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici ve kesin teminat tutarı veya oranı,
teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi.

ı) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.
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i) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlemler,
uygulanacak cezai müeyyideler.

j) Gerektiğinde muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim
tarafından karşılanacağı.

k) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak
sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

l) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı,
Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe
metninin geçerli olacağı.

m) TMO tarafından istenmesi halinde ihale miktarında, şartname ve sözleşmesinde yer
alacak oranda iş artışı veya eksilişlerinin yüklenici tarafından kabul edileceği.

n) Yüklenicilerden istenen belgelerin neler olduğu ve bunlara ilişkin şartlar.
o) İhale konusu mal veya hizmet alımının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri

hariç 4734 sayılı Kanunun istisna kapsamında olduğu, TMO’nun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest
olduğu, ihalenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı.

ö) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.
p) Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği, verilecekse verilme şartları ve tutarı.
r) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.
s) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda

idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.
ş) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği.
t) Alternatif teklif ve/veya kısmi teklif verilip verilmeyeceği.
u) İhale saatinden sonra gelen tekliflerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacağı.
ü) Gerek görülmesi halinde açık eksiltme ihaleleri için açılış fiyatı.
v) Diğer gerekli hususlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale İlanları

Yurt içi ihale ilanları
MADDE 12 – (1) Mal veya hizmet alımına ilişkin ihale, gerekli hazırlıklar yapıldıktan

ve şartnameler tamamlandıktan sonra ilan yoluyla duyurulur.
(2) İlanlar ihale tarihinden en az on iş günü önce yapılır. Bu süre acil hallerde ihale yet-

kilisinin onayı ile üç iş gününe kadar indirilebilir. İlanlar;
a) İdarenin bulunduğu yerleşim yerinde veya ihale konusu işin duyurulma önceliğinin

bulunduğu yerde yayımlanan günlük gazetelerin birinde,
b) Türkiye genelinde çıkan günlük gazetelerin birinde,
c) Resmî Gazete’de,
ç) Kamu İhale Bülteninde,
yayımlanır.
(3) İhalelerde ilan seçeneklerinden biri uygulanır. Ancak işin önemine ve özelliğine

göre ikinci fıkrada belirtilen ilan yöntemlerinden birkaçı birlikte kullanılabilir. İhale ilanları
TMO’nun internet sayfasında yayımlanabilir.

(4) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ilanlar, aynı süre içinde, idarenin kendi imkân-
ları veya o yerdeki belediye yayın araçlarından ya da varsa gerektiğinde mahalli radyo ve
televizyonlardan yararlanılarak yapılabilir.

(5) Gerek görülmesi halinde ihale konusu işle ilgili meslek kuruluşlarına ve yeterliği
tespit edilmiş firmalara duyuru yapılabilir.
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Yurt dışı ihale ilanları
MADDE 13 – (1) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihaleleri, idare tara-

fından doğrudan, mümkün olması halinde ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı olarak veya
diğer haberleşme araçları kullanılarak duyurulur.

İlanlarda bulunması gerekli konular
MADDE 14 – (1) İhale edilecek işin önem ve özelliğine göre ilanlarda aşağıdaki hu-

susların tamamı ile gerek görülen diğer konulara yer verilir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Gerektiğinde açık eksiltme ihaleleri için açılış fiyatı.
ç) İhalenin hangi usulle, nerede ve ne zaman yapılacağı, opsiyon.
d) Şartname ve eklerinin bedelli veya bedelsiz olarak temin edileceği yerler.
e) Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları.
f) Tekliflerin verileceği yer ile hangi tarih ve saate kadar verileceği.
g) İhale konusu işin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanunun

3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamında olduğu, TMO’nun 8/9/1983 tarihli ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapma-
makta serbest olduğu.

İlan gerektirmeyen durumlar
MADDE 15 – (1) Pazarlık ve teklif isteme usulleriyle yapılacak ihalelerde ilana çıkıl-

mayabilir.

ALTINCI BÖLÜM
İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 16 – (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri

teklifleri kapsamında ibraz etmeleri gerekir:
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından

ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alın-
mış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve noter tasdikli imza beyannamesi.

b) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel ki-
şiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ti-
caret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri.

c) Fiyat teklif mektubu.
ç) Geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yet-

kili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İhale dokümanının bedelli olması halinde ihale dokümanının satın alındığına dair

belge.
f) İstenecek diğer belgeler.
(2) Ürün ithalatı ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde fiyat teklif mek-

tubu dışındaki belgeler istenmeyebilir.
(3) Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde fiyat teklif mektubu istenmez.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Teminatlar

Geçici teminat
MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden ihale öncesinde, şartnamesinde belirtilen ve

teklif edilecek bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda ge-
çici teminat alınır. İhale bedeli belli olmayan işlerde teminat tutarı maktu olarak belirlenir.

(2) Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, geçici te-
minat mektubunun süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az otuz gün
fazla süreli olması gerekir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektu-
bunun süresi de aynı süre kadar uzatılır.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatı verip söz-
leşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması
halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan
sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihale kararı verildikten sonra iade edilir.

(4) Açık eksiltme usulüne göre yapılan ihalelerde ihaleden çekilenlerin teminatları ihale
kararından önce de iade edilebilir.

(5) Kısmi teklife açık ihalelerde toplam ihale miktarı üzerinden verilen tek teminatın
gelir kaydedilmesinin söz konusu olduğu durumlarda teminatın kısmi teklife ait tutarı esas
alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminat
MADDE 18 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında, ihale bedeli belli
olmayan işlerde ise geçici teminatın bir kat fazlasından az olmamak üzere kesin teminat alınır.
Kesin teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi durumunda, kesin teminat mektu-
bunun süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
İşin süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek
bedelin sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında
teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak öde-
necek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle
de karşılanabilir.

Munzam teminat
MADDE 19 – (1) Gerekli görülen işlerde, yüklenicinin hata ve kusurlu davranışları

sonucu TMO’ya vereceği zararların giderilmesi amacıyla tahakkuk edecek istihkaklardan ke-
sinti yapılarak munzam teminat alınır. Munzam teminatın alınma şekli, oranı ve iadesine ilişkin
hükümlere şartname ve sözleşmede yer verilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 20 – (1) Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin

yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ihalelerde, yayımlanan en son Devlet
İhaleleri Genelgesinde belirtilen teminat mektubu formları kullanılır.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetlerin yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Teminat zorunluluğu olmayan ihaleler
MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda kısmen veya tamamen geçici ve/veya

kesin teminat aranmayabilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda.
b) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde.
c) İşin, sözleşme yapma süresi içerisinde, bir defada teslim ve yerine getirilme imkâ-

nının bulunduğu ve garanti süresinin olmadığı ihalelerde.
Avans verilmesi
MADDE 22 – (1) İşin niteliği sebebiyle zorunluluk arz eden durumlarda, ihale dokü-

manında usul ve esasları ile mahsubunun nasıl yapılacağı belirtilmek kaydıyla süresi idarece
belirlenecek avans teminat mektubuna karşılık ihale yetkilisinin onayıyla yüklenicilere avans
verilebilir. Mahsup süresinin uzaması halinde teminat mektubunun süresi de uzatılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale usulleri
MADDE 23 – (1) Mal ve hizmet alım ihalelerinde işin özelliğine göre aşağıda belirtilen

usullerden biri veya birkaçı birlikte uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
1) Kapalı zarfla teklif alma usulü.
2) Açık eksiltme usulü.
b) Teklif isteme usulü.
c) Pazarlık usulü.
(2) Uygulanacak ihale usulü ihale şartnamesinde belirtilir.
(3) İhaleler, ihale şartnamesinde belirtilen usulle yapılır.
(4) İhalelerde, 26 ve 27 nci maddelerde belirtilen hususlar hariç olmak üzere açık ihale

usulünün uygulanması esastır.
Kapalı zarfla teklif alma usulü
MADDE 24 – (1) Kapalı zarfla teklif alma usulü, tekliflerin kapalı zarf içerisinde alın-

dığı ve bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili hususlar ihale şartnamesinde belirtilir.
Açık eksiltme usulü
MADDE 25 – (1) İlan yoluyla duyurulan gün, saat ve yerde toplanan ihale komisyo-

nunun huzurunda bir araya gelen isteklilerin, teklif edilen fiyatları duyarak sırasıyla ihale açılış
fiyatına ve kendisinden önce teklif edilen fiyata karşı daha düşük teklif sunabildikleri usuldür.

(2) Eksiltme başlamadan önce ihaleye katılmaları uygun görülen isteklilerin bir listesi
yapılır. Listede ismi bulunmayan istekliler eksiltmeye alınmazlar.

(3) İdare tarafından belirlenen açılış fiyatı üzerinden eksiltme açılır. İstekliler açılış fi-
yatından ve en son teklif edilen fiyattan daha yukarı teklif veremezler. Aksi halde ihaleden çe-
kilmiş sayılırlar.

(4) İhaleden çekilenler o iş için yeniden teklifte bulunamazlar.
(5) İhale usullerinden biri veya birkaçının birlikte uygulandığı ihalelerde açık eksiltme

yapılması durumunda, alınan en düşük fiyat üzerinden eksiltme yapılır.
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Teklif isteme usulü
MADDE 26 – (1) İhale konusu iş ile ilgili faaliyette bulunan en az üç istekli davet edi-

lerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin istendiği usuldür.
Pazarlık usulü
MADDE 27 – (1) Pazarlık usulü, idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile ger-

çekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür. Pazarlık usulüyle
yapılan ihalelerde teklifler, işin nitelik ve gereğine göre elden veya faks ve benzeri haberleşme
araçları ile yazılı olarak istenir. Pazarlık, ihale komisyonu tarafından yapılır ve teklifler ile de-
ğerlendirme sonuçları pazarlık tutanağında ve/veya komisyon kararında gösterilir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Diğer ihale usulleriyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin ka-

bul edilecek düzeyde olmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Bir mal veya hizmetin yalnız bir kişi ya da firmanın elinde bulunması.
ç) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı ve uzman kişi ve/veya kuruluşlara yaptırı-

lacak estetik ve teknik özelliklere sahip güzel sanatlara ilişkin etüt ve proje işlerinde.
d) İhale konusu işin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretimi

yapılmayan nitelikte olması.
e) İhale konusu mal veya hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması sebebiyle teknik

ve mali özelliklerinin tam olarak belirlenememesi.
f) Bir sözleşmenin feshi üzerine o sözleşme konusu işin tamamlanması gerektiğinde.
g) İthalat ve ihracata yönelik taşımalar ile acil ve zorunlu yurt içi ürün taşımalarında.
ğ) Ürün ithalatı ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde.
(3) İlan yapılmayan hallerde ihale duyurusu veya daveti, konu ile ilgili faaliyette bulu-

nan en az üç firma, kuruluş ya da kişiye bildirilir.
(4) İkinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihalelerinde verilen tek-

lifler üzerine komisyonca gerekli görüldüğünde pazarlık devam ettirilir. Kaç defa yazılı veya
sözlü fiyat teklifi alınacağı komisyonca belirlenir. İstekliler, her teklif aşamasında verdikleri
teklif ile bağlıdırlar. İsteklilerden bir önceki fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas
olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonlandırılır.

(5) İkinci fıkranın (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini
aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale
sonuçlandırılır.

Tekliflerden sonra görüşme yapılması
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle yapılan ihale-

lerde, tekliflerin teknik yönden değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra gerekliliği komisyonca
açıkça belirlenmek kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile komisyon tarafından
görüşme ve pazarlık yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye ka-

tılma şartı olarak istenilen tüm belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, İKN veya teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
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isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde,
alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idarenin ihale şartnamesinde belirtilen birimine verilir. Belirtilen saatten sonra ve-
rilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Teklifler, alan birim tarafından tutanağa bağlanır ve sü-
resinde ilgili komisyona imza karşılığında teslim edilir.

Teklif zarflarının açılması
MADDE 30 – (1) İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif

verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve gecikilmeksizin
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, tekliflere ait zarfları alınış sırasına göre hazır bulunanlar
önünde açar ve öncelikle ibraz edilen belgeleri uygun olup olmadıkları yönüyle inceler. Bel-
geleri eksik ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu iş-
lemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin
reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlana-
maz. Teklifler ihale komisyonunca gecikilmeksizin değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Teklif mektubu ve teminat dışındaki belgelerde ihaleyi ve ihalenin

esasını etkilemeyecek mahiyetteki belge ve bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca be-
lirlenecek sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bıra-
kılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri
eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirmesine geçilir. İthalat ve bununla
bağlantılı uluslararası taşıma ihalelerinde bu fıkranın uygulanıp uygulanmaması hususunda
idare yetkilidir.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren
isteklinin üzerinde bırakılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları
belirlenir.

Tekliflerin eşit çıkması hali
MADDE 32 – (1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği, koşullar ve

sağlanmak istenen yararlarda eşitlik bulunduğu takdirde bu istekliler yazılı olarak açık eksilt-
meye davet edilir. İhale bu istekliler arasında yapılarak sonuçlandırılır. İhale komisyonunun
ilk veya müteakip toplantılarında hazır bulunmayanlar, ihalenin yürütülme şekline ve komisyon
kararlarına itiraz edemezler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İhale Komisyonu Kurulmadan Yapılacak Alımlar

Doğrudan temin
MADDE 33 – (1) İlgili mevzuata göre ihale komisyonu kurulmadan yapılacak mal ve

hizmet alımları ile ilgili işlemler TMO’nun diğer iç mevzuatında yer alan parasal limitler ve
esaslar kapsamında yürütülür.
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ONUNCU BÖLÜM
İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşme Yapılması ve Uygulanması

İhalenin karara bağlanması
MADDE 34 – (1) İhale sonucu, ihale komisyonu gerekçeli kararını verir ve karar ko-

misyon üyelerince imzalanır. İhaleyi yapan birim tarafından ihale üzerinde kalan istekli ile
varsa ikinci sıradaki uygun teklif sahibinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir, buna ilişkin
belge komisyon kararına eklenerek karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda isteklilerin
adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi
gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, komisyon karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kara-
rını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması
halinde geçerli, iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

(3) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması veya iptal edilmesi ile komis-
yonun görevi sona erer.

İhale kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması
MADDE 35 – (1) İhale kesinleştikten sonra sonucu, şartnamesinde belirtilen süre içe-

risinde ihalenin üzerinde kaldığı istekliye bildirilir.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine sözleşme yapılması için süre verilir.

Bu süre on iş gününü geçemez. Bu süre yabancı istekliler için beş gün uzatılabilir. Bu bildirim
ile yüklenici şartnamede yazılı süre içinde kesin teminatını vermeye ve ihaleyi yapan birim ta-
rafından hazırlanan sözleşmeyi imzalamaya çağrılır. Yüklenici, şartnamedeki süre içinde ida-
reye başvurarak kesin teminatı vermez ve/veya sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir
kaydedilir. Bu durumda idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle pazarlık yap-
makta ve sözleşme imzalamakta serbesttir. İkinci sıradaki teklif sahibinin sözleşme imzala-
maktan imtina etmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(3) Mal alımlarında, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde yer alan pa-
rasal limitin iki katını geçmemek kaydıyla garanti süresi söz konusu olmadığı durumlarda söz-
leşme yapmaya çağrılan yüklenici sözleşme yapma süresi içinde malı teslim ederse sözleşme
yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katıl-
maktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yüklenicinin ortak girişim olması
halinde sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(5) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
(6) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin notere onaylattırılması zorunlu

değildir.
(7) İhale sonucu, sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak

üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
(8) Sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından istenilen ve şartnamesinde belirtilen

belgelerin sunulması zorunludur.
Sözleşmenin uygulanması
MADDE 36 – (1) Garanti süresi aranmayan mal alımlarında sözleşme yapma süresi

içinde malın teslim edilmesi durumu hariç olmak üzere yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye
bağlanır. Sözleşme konusu iş ve işlemler idare tarafından veya işin özelliğine göre önceden
belirlenmek kaydıyla ilgili birimlerce yürütülür ve izlenir.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale konusu işin

özelliğine göre aşağıdaki hususlardan gerekli olanlar yer alır:
a) İşin adı, niteliği, türü, miktarı ve hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin unvanı ve adresi.
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c) Yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve tutarı.
f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne şekilde

hesaplanacağı ve ödeneceği.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerden hangisinin sözleşme bede-

line dâhil olacağı.
ğ) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek veya teknik

hizmetlerle ilgili şartlar.
h) Kesin teminat miktarı ve türü ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.
ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
j) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ya da gecikme olması halinde

yapılacak işlemler ve uygulanacak cezalar.
k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
l) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limiti geçme-

mek kaydıyla iş artışı yapılması ve iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, gerektiğinde muayene ve tah-

lillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı.
n) Muayene ve tahlil sırasında görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak

sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.
o) Sigorta ile ilgili şartlar.
ö) Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin şartlar.
p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ş) Sözleşmenin dili, ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.
t) Uyuşmazlıkların çözümünde hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı,

Türk mahkemelerinin yetkili olması durumunda sözleşme, şartname ve diğer belgelerin Türkçe
metninin geçerli olacağı.

u) Yüklenicinin, idarenin yazılı izni olmadan işi başkasına devredemeyeceği.
ü) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda

idarenin alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.
v) Gerek görülen diğer konular.
İş artışı ve eksilişi
MADDE 38 – (1) Mal ve hizmet alımlarında, ihale safhasında veya sözleşme süresi

içerisinde, fiyat ve/veya diğer şartlar yönünden fayda görülmesi halinde ihale bedelinin %20’si-
ne kadar iş artışı yapılabilir. Yapılacak iş artışı ile birlikte oluşacak toplam maliyet 4734 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen limiti geçemez.

(2) Birden fazla mal veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde iş artışının kalem
bazında veya sözleşme bedeli üzerinden uygulanması hususunda idare yetkilidir.

(3) İdarece yurt içi ürün taşımalarında piyasa durumu ve işin aciliyeti dikkate alınarak
birinci fıkrada yer alan artış oranına ilave olarak sözleşme bedelinin % 50’si oranında artış ya-
pılabilir.

(4) Ürün taşımaları ile ilgili iş artışı işlemlerindeki yetki durumu TMO’nun yetki devri
mevzuatında düzenlenir.

(5) İdare, iş artışı ve eksilişi ile ilgili hususlara ihale dokümanında yer verir.
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Fiyat farkı verilebilmesi
MADDE 39 – (1) Fiyat farkı verilmesinin gerektiği durumlarda 4734 sayılı Kanun ve

diğer ilgili düzenlemeler de dikkate alınarak fiyat farkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar,  şart-
namede belirtilir. Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik
yapılamaz.

Mücbir sebepler
MADDE 40 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde TMO tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edile-

bilmesi için yükleniciden kaynaklanmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte ol-
ması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana
geldiği tarihi izleyen günden başlamak üzere yirmi gün içerisinde yüklenicinin yazılı olarak
idareye bildirmesi, taahhüdün tamamlanmasına yirmi gün veya daha az süre kaldığı durumlarda
bu süre bitmeden bildirilmesi ve mücbir sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
zorunludur. Mücbir sebebin idarece uygun görülmesi halinde ek süre verilmesi de dâhil, yük-
lenicinin işe devam etmesine, uygun görülmemesi halinde sözleşmenin feshine karar verilir.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hüküm-
lere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 41 – (1) Teslim edilen mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ilgili

birim tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır
ve/veya alınacak hizmetin bu Yönetmelik kapsamındaki işlerden olması kaydıyla gözetmen
veya denetmen firmalara yaptırılır. İlgili mevzuatın, muayene ve denetim yetkisini münhasıran
belirli kamu kuruluşlarına verdiği haller saklıdır.

(2) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için ihale dokü-
manında belirtilmesi kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

(3) Ürün taşıma ve yükleme-boşaltma hizmetlerinde muayene ve kabul komisyonu ku-
rulmaz.

Teminatların geri verilmesi
MADDE 42 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; alınan mal veya hiz-
met için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı,
garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Teminat iadelerinin her aşamasında yüklenici tarafından prim borcu olmadığına dair
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesi ile vergi dairesinden alınacak vergi
borcu bulunmadığına dair belgenin idareye ibrazı gerekir.

(3) Yüklenicinin, sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan borçları ile yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin
bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatları borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) İşin konusunun piyasada hazır halde alınıp satılan mal olması halinde Sosyal Gü-
venlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Munzam teminattan kesinti sonucu kalan tutar, şartname ve sözleşmedeki ödeme
koşullarına ilişkin maddelerde belirtilen hususların sağlanması şartıyla ilişiksizlik belgesi aran-
maksızın iade edilir.
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İade edilemeyen teminatlar
MADDE 43 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde işin kabul

tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı
uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade
edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde gelir kaydedilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 44 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak

anlaşması kaydıyla işin yapılma veya teslim yeri ile iş artışı ya da iş eksilişine bağlı olarak işin
süresi ve bu süreye uygun ödeme şartları konularında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapı-
labilir.

(2) İthalat ve bununla bağlantılı uluslararası taşıma işlerinde sözleşme imzalandıktan
sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve ihale yetkilisinin onayı ile sözleş-
menin gerekli görülen hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Sözleşmenin devri
MADDE 45 – (1) Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.

Ancak devir alacak gerçek ve tüzel kişilerde ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza ve İhalelerden Yasaklama

Ceza ve ihalelerden yasaklama
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ceza ve ihalelerden

yasaklama bakımından 4734 sayılı Kanuna tabidir.
(2) Kasıtlı durumları veya yetersizlikleri tespit edilenler ile sözleşme imzalamasına rağ-

men taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale yetkilisinin onayıyla TMO tarafından
daha sonra yapılacak ihalelere bir yıl süreyle katılamazlar. TMO ihalelerinden yasaklananlar
ve yasakları kaldırılanlar idare tarafından tüm teşkilata duyurulur.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 47 – (1) İdare, tebligatları aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
ç) Faksla.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Uygulanmayacak mevzuat hükümleri
MADDE 48 – (1) 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği, bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler için uygulanmaz.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurulmuş

veya ilan edilmiş ihaleler ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü

yürütür.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE 

YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2008  tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve

Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“2018 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 7 nci madde gereğince 2017 yılı için uygulanan kayıt ücreti

ve yıllık aidat tarifesi,  31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak, üyenin

odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az olamayacağından, asgari ücretin

%10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il,  ilçe ve meslek grupları ile üçüncü

grup odalarda, 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %10’u oranında kayıt ücreti

ve yıllık aidat tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-

yonu Genel Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendine “raporlandırmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uy-

gunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2008 26787

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/3/2008 26823
2- 17/5/2009 27231
3- 6/1/2016 29585
4- 30/12/2016 29934
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Çift anadal yapan öğrenciler birinci anadal müfredatının zorunlu ve seçmeli
derslerinin tamamını, ikinci anadal müfredatındaki zorunlu derslerinin ve çift anadal progra-
mında belirlenen seçmeli derslerinin tamamını almak zorundadırlar.

Birinci fıkrada yer alan hükümlerle birlikte birinci anadalda alınan seçmeli dersler ikinci
anadaldaki seçmeli dersler yerine saydırılabilir.

Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin
çakışmaması esastır. Çakışma halinde birinci anadal derslerinin öncelikle alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen

konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarından her birini,
e) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
g) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Baş-

kanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve gelişti-
rilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona
erer.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini

ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üni-

versite öğretim elemanı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine ve-
receği görevleri yaparlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün teklifi
üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından Mütevelli Heyeti oluru alınarak üç yıllık süreyle gö-
revlendirilen üç üye olmak üzere toplam en çok altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren
Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili
yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası
temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına gö-
revlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebi-
lir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağdaki 17/A
maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi
MADDE 17/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2014 29180

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2016 29809
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FARMAKOEKONOMİK VE

FARMAKOEPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2005 tarihli ve 25726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez (PEPIRC):Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyo-

lojik Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
g)Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler

eklenmiştir.
“Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı
MADDE 7/A – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyet Baş-

kanının oluru alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve gelişti-
rilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim ele-
manı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-
parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Mü-
dürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

“Müdürün görevleri
MADDE 7/B – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini

ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
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“Yönetim Kurulu
MADDE 7/C – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Mütevelli Heyet Başkanının oluru alı-

narak üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen; Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafın-
dan öğretim üyeleri arasından önerilen üç üye; Tıp, Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler Fakülte-
lerinin Dekanları tarafından öğretim üyeleri arasından önerilen birer üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez gerekli gördüğü hallerde Müdürün çağ-
rısı ile toplanır.”

“Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7/Ç – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, eğitim, danışmanlık konularında Müdür tarafından hazırlanan

çalışma planlarını ve hedeflerini değerlendirerek onaylamak.
b) Merkezin belirlenmiş politikaları ve onaylanmış hedefleri doğrultusunda Merkezin

çalışmasını denetlemek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.”
“Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 7/D – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen on iki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda
bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine
ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A
maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi
MADDE 8/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli heyet başkanlığıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM VE ENGELLİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2005 25726
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Mütevelli Heyet: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Başkanı: Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Müdür, Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından

Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlen-
dirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rek-
töre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim kurulu üyeleri arasından Üniversite öğretim ele-
manı olması şartı ile ihtiyaca göre en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-
parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Mü-
dürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini

ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki

üyeler, Müdürün önerisi ile Eğitim, Fen-Edebiyat, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin her
birisi en az bir öğretim elemanıyla temsil edilmek şartıyla, Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Mütevelli Heyet Başkanı oluru alınarak Rektör tarafından atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
15/A maddesi eklenmiştir.

“Harcama yetkilisi
MADDE 15/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Müteveli

Heyet Başkanı dilerse bu yetkiyi Rektöre devredebilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2014 29180
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2017/256 
Karar No : 2017/623 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/09/2017 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince KAMU HĠZMETLERĠNDEN SÜREKLĠ YASAKLILIK 
(53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), 1 YIL HAPĠS cezası ile cezalandırılan Ali ve Mahi oğlu, 24/12/1967 
doğumlu, EskiĢehir, Odunpazarı, Karapınar mah/köy nüfusuna kayıtlı ALĠ NEGĠZCAN tüm 
aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMĠ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10291 

—— •• —— 
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Mahkememizin 2015/2 Tereke sayılı dosyasında Mersin Ġli YeniĢehir Ġlçesi Cumhuriyet 

Mahallesi Cilt No: 8 Hane No: 62'de nüfusa kayıtlı Hasan Nurettin ve Hamide'den olma 
16/10/1979 doğumlu 13901265782 TC Kimlik Numaralı ALĠ SERPĠN'in 09/06/2014 tarihinde 
vefat ettiği, Ġcra Ġflas Kanununun 217. maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve 
alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa iliĢkin muamelelerin takibine devam edilmesi 
istenilerek masrafın peĢin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur. 

 10347 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VAGON, LOKO VE FURGON TEMĠZLĠĞĠ AÇIK ĠHALE  
USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/705693 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : RasimpaĢa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 HaydarpaĢa Garı 

2. Kat Oda No: 230 Kadıköy/ĠSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 - 0216 336 23 08 
c) Elektronik Posta Adresi : istanbularacbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: Halkalı Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü, Alpullu 

Depo ġefliği ve Kapıkule Vagon Bakım ġefliğinde bulunan loko, vagon ve furgon temizlik 
hizmetlerinin malzemesiz olarak, 12 kiĢi ile 01.03.2018 tarihinden, 31.12.2018 tarihine kadar 
yürütülmesi iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġstanbul 
Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 24.01.2018 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik 
Bürosuna, Gar Binası 2. Kat Oda No: 230 HaydarpaĢa-Kadıköy/ĠSTANBUL’a 24.01.2018 tarih 
ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
Teknik bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali ĠĢler Birimi 
veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 64/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU VE MUHAMMEN BEDELĠ: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, ġehitkâmil Ġlçesi, Umut Mahallesi, 2794, 4990, 6162, 6167, 

6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6185, 

6186, 6188 ve 6189 adalarda bulunan, Küsget Sanayi Alanı Ġle Ticaret Alanında Kalan Toplam 

80.964,02 m²’lik 517 adet taĢınmazın, 105.421.049,75.-TL muhammen bedel üzerinden satıĢı 

iĢidir. 

2 - ĠHALENĠN YAPILIġ ġEKLĠ: 

Ġhale konusu iĢ, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince 

kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

3 - ĠHALE ġARTNAMESĠNĠN TEMĠNĠ VE BEDELĠ: 

Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale Ģartnamesini 250,00.-TL karĢılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale-Alım Satım ġube Müdürlüğünden temin 

edebilirler.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: 

Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

% 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi 

T.Vakıflar Bankası ġehitkâmil ġubesi IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu 

Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri 

süresiz teminat mektupları veya Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma 

senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler verilebilir. 

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iĢtirak eden gerçek ve tüzel kiĢilere ait geçici 

teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. 

Ġhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya 

tamamlamayanlar ise Ġhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. 

Ġhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. 

5 - ĠHALENĠN SAATĠ, YERĠ ve EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ: 

Söz konusu ihale, 17.01.2018 ÇarĢamba günü, saat 15.00’de Gaziantep BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Ġhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, aĢağıda istediğimiz belgelerle birlikte Ġhale Alım Satım ġube 

Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, sıra alındılar karĢılığında vermeleri ya da 

taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve 

telgrafla yapılan baĢvurular Ġhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
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6 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Teklifler aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek Ģekilde hazırlanacaktır.  

A) ĠÇ ZARF  

Ġç zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  

a) Teklif Mektubu,  

b) Ġhaleye iĢtirak eden özel ve tüzel kiĢiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte Ģartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiĢ sayılır. 

B) ĠÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIġ ZARF  

DıĢ zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  

a) Teklif mektubunu içeren Ġç zarf 

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge  

c) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname  

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kiĢiler için) 

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi  

f) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi 

g) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri 

istenen belgeleri vereceklerdir  

h) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

ı) Gaziantep BüyükĢehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Ġhale ilan tarihinden 

sonra alınmıĢ) 

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

D) DIġ ZARFIN KAPATILMASI  

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Ġç zarfta 

olduğu gibi dıĢ zarfında yapıĢtırılan yerinin mühür mumu veya imza ile iĢaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 11517/1-1 
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4.000+200 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURTLARI VE SOSYAL TESĠSLERĠ YAPIM ĠġĠ  

ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

MADDE 1 - Ġhale konusu taĢınmaz malın niteliği, yeri miktarı 

Ġli : Edirne 

Ġlçesi : Merkez 

Mahalle/Köyü : Demirkapı 

Ada No : 1494 

Pafta No : E17D13b4b 

Parsel No : 69 

Alanı : 35.693,85 m2 

Mülkiyet Durumu : Tamamı idareye aittir. 

Cinsi : Arsa 

Tapudaki ġerhler : Yok 

Sınırları : Planındadır 

Niteliği : TaĢınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır. 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taĢınmazın üzerinde 4.000+200 

KiĢilik Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım ĠĢi amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 

idare binası toplantı odasında, 16.01.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği, 

Ġhale dokümanı Üniversitemiz Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığından bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını Trakya 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası 

Edirne Merkez ġubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba 1.000,00- TL 

yatırılması, karĢılığından satın alması zorunludur. 

MADDE 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

a) Ġhalenin yapılacağı adres : TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı 

ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kocasinan Mah. 

E5 Karayolu Cad. No: 76 Balkan YerleĢkesi/Edirne 

  Tel: 0 284 235 20 07    Faks: 0 284 223 42 17 

b) Tekliflerin sunulacağı adres : TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı 

ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Balkan YerleĢkesi/ 

Edirne 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 16.01.2018 

d) Ġhale (son teklif verme) saati : 14.00 

e) Ġhale komisyonunu toplantı yeri : TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı 

ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü 

irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. Ġrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkı tapuya 

tescili tarihinde baĢlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile 

sözleĢme imzalanacaktır.  
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MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı: 

Ġlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 160.000 + KDV TL (YÜZALTMIġBĠNTÜRKLĠRASI + 

KDV)  

Ġlk yıl irtifak hakkı bedeli, istekli tarafından onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 

15 (onbeĢ) gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına veya 

idarenin banka hesabına nakden yatırılır. 

a) ĠnĢaatın muhammen bedeli: 80.000.000 TL (SEKSENMĠI.YON TÜRKLĠRASI) 

b) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 48.000,00 TL 

(KIRKSEKĠZBĠN TÜRKLĠRASI 

c) ĠnĢaatın muhammen bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 2.400.000.00 TL 

(ĠKĠMĠLYONDÖRTYÜZBĠN TÜRKLĠRASI) 

Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Trakya Üniversitesi 

Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne 

Merkez ġubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba ihale saatine kadar 

yatırabilirler. 

MADDE 6 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunundaki, aynı 

Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki 

Ģartlan taĢımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aĢağıda istenilen belgeleri 

ihale dosyasında sunmaları zorunludur; 

Ġhaleye katılabilme Ģartları 

MADDE 7 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

A) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir; 

a) BaĢvuru Dilekçesi Örneği. 

b) Kanuni ikametgah belgesi (Ģirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

c) Tebligat için adres beyanı. 

d) Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

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

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

belge, 

e) Ticaret Sicil Gazetesi 

f) Teklif sahibinin son 5 yıla ait vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Vergi 

Dairesinden 2018 yılında alınan belge, 

2013 yılından sonra kurulan Ģirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar, 

Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2018 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile 

belgelendirilecektir. 

Kollektif Ģirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki Ģekilde vergi borcu olmadığını ayrı 

ayrı belgelendirecektir 

Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır. 
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g) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge 

h) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

ı) Sabıka Kaydı (Ġhaleye katılan istekli tüzel kiĢilik ise; bu maddede istenen belge Limited 

ġirketlerde ġirket Müdürüne, Anonim ġirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu BaĢkanına 

ait olacaktır.) 

i) Ġhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin 

yapıldığı yıla ait imza sirküleri.  

k) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak vekilin 

ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli 

imza sirküleri.  

l) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler, 

m) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi, 

n) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa uygun olarak hazırlanmıĢ geçici teminat mektubu 

(Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına iliĢkin iĢin adının 

açıkça belirtilmiĢ olduğu banka dekontu, 

o) Ġhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu, 

p) Teklif mektubu, 

r) Geçici Teminat Mektubu, 

s) Ġhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmıĢ/yapmakta olduğu iĢlerle ilgili, tek 

sözleĢmeye dayalı olarak en az 1.600 kiĢilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaĢlı bakım evi 

vb. bir tesis yapmıĢ ve/veya iĢletmiĢ olmak ve bunu belgelemek. 

B) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġsteklinin toplamda 80.000.000,00- TL olan muhammen bedelin %50’sinden az olmamak 

üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

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

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

C) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart 

Form: KĠK024.1/Y) 

sunmaları gerekmektedir.  
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Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik 

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

D) ĠĢ hacmini gösteren belgeler  

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

sunması yeterlidir;  

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

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

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  
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Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik Ģartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım 

iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest 

muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı suretleri sunulur.  

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

Aday veya isteklinin iĢ hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iĢ hacmi tutarı ile 

birlikte ortak olduğu ortak giriĢime/giriĢimlere ait iĢ hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate 

alınarak toplanmak suretiyle toplam iĢ hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iĢ 

hacmi tutarı kullanılan ortak giriĢimdeki/giriĢimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir. 

MADDE 8 - Ġhale 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak 

hakkı tesisi Ģeklinde aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. 

A) Tekliflerin hazırlanması: 

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 

hangi iĢe ait olduğu yazılır. 
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Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve 

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

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

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

B) Tekliflerin verilmesi: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon 

baĢkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

C) DıĢ zarfların açılması 

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiĢ olduğu bir tutanakla belirtildikten 

sonra dıĢ zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınıĢ sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin 

ve geçici teminatın tam olarak verilmiĢ olup olmadığı aranır. DıĢ zarfın üzerindeki alındı sıra 

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan 

isteklilerin teklif mektubunu taĢıyan iç zarflar açılmayarak baĢkaca iĢleme konulmadan, diğer 

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar Ġhaleye katılamazlar. 

D) Ġç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması 

Teklif mektuplarını taĢıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan baĢkası 

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon 

baĢkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon baĢkanı ve 

üyeleri tarafından imzalanır. 

ġartnameye uymayan veya baĢka Ģartlar taĢıyan veya D.Ġ.K.’nun 37’nci maddesinin son 

fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü 

olarak almaya baĢlar. Sözlü tekliflerin alınması iĢlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. 

Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiĢ en yüksek teklifin altında bir teklif 

verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek 

istekli kalıncaya kadar devam eder. 

Komisyon, uygun gördüğü aĢamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. 

Ġhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir. 

MADDE 9 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

Ġlan olunur. 81/1-1 
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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) 

(YüzyedimilyonbeĢyüzonüçbindokuzyüzüçlirakırkdörtkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı 3.225.417,10 TL 

(ÜçmilyonikiyüzyirmibeĢbindörtyüzonyediliraonkuruĢ) 

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: 25.01.2018 - 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: 25.01.2018 - Saat: 14.00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı 

yer) adresi 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı  

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 
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Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 

açılması) Tarih ve saati 
Tarih: 01.02.2018 - 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, 
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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 yılsonu 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. 48/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 VAN 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/172776 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Rektörlüğü Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü Van 

Ġl/Ġlçe Van 

Adresi 
ErciĢ Yolu Üzeri Tıp Fakütlesi 

Morfoloji Binası Kampüs - 65100 
Tel-Faks 

0 432 216 83 46  

0 432 216 83 41 

Posta Kodu 65 E-Mail 
e-posta: webmaster yyu.edu.tr 

web: http//yyu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kuasar Ticaret ve Medikal 

Serpil TOPRAK  
 

Adresi 
Hafıziye Mah. ErciĢli Emrah Sok. 

Truva Apt No: 6 Ġpekyolu/Van 
 

T.C. Kimlik No. 50095521478  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 47/1-1 



4 Ocak 2018 – Sayı : 30291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/151851 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/FATĠH 

Adresi 
HOCA PAġA MAH./DEMĠRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
BAġATEL TEKSTĠL TĠCARET 

VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
FEHMĠ KARABIYIK 

Adresi 
ORUÇREĠS MAH. GĠYĠMKENT 14. 

SK 1A/1 ESENLER/ĠSTANBUL 

ORUÇREĠS MAH. 568. SK. 12 

ESENLER/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 46597934298 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1460449646 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 67706-5 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/389577 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

1'ĠNCĠ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe KAYSERĠ/TALAS 

Adresi ZĠNCĠDERE Tel-Faks 3524242990 - 3524243082 

Posta Kodu 38310 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı HÜLYA AKSOY  

Adresi 

ALSANCAK MAH. 6209. SOK. 

NO.:15 KOCASĠNAN/KAYSERĠ 

 

T.C. Kimlik No. 42679595456  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAYSERĠ TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 44161  

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/381710 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

3'ÜNCÜ PĠYADE TÜMEN 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe HAKKARĠ / YÜKSEKOVA 

Adresi  Tel-Faks 4383510639 - 4383515251 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı ÖMER ÇALLI  

Adresi 

KIRAN MAH. ĠL JANDARMA 

KARġISI NO.:12 HAKKARĠ 

 

T.C. Kimlik No. 18623068598  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARĠ TĠC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001587  

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/266770 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
CANOVA OTOMOTĠV SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
AYLA CANOVA 

Adresi 

BEġYOL MAH. ĠNÖNÜ CAD. 

NO.:8/B SEFAKÖY 

K.ÇEKMECE/ĠSTANBUL 

BEġYOL MAH. ĠNÖNÜ CAD. 

NO.:8/B SEFAKÖY 

K.ÇEKMECE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  59551040874 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2010049902  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 360561  

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/21469 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ADANA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ADANA/YÜREĞĠR 

Adresi 
KIġLA MAH. EĞE BAĞATUR 

CAD. NO: 248 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ÖZBERAT TAġIMACILIK 

ANONĠM ġĠRKETĠ 
EMRAH ġEKER 

Adresi 

VALĠ MĠTHAT BEY MAH. 

KOÇĠBEY CD. OLUġUM 4 Ġġ 

MERKEZĠ KAT:4 NO:19 

ĠPEKYOLU/VAN 

KARġIYAKA MAH. RÜZGARLI 

1 SK. 17/2 ĠPEKYOLU/VAN 

T.C. Kimlik No. - 19694779888 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6680409255  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1227/ĠPEKYOLU  

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/88961 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
13’ÜNCÜ ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe AFYONKARAHĠSAR/MERKEZ 

Adresi 

ÖRNEKEVLER MAHALLESĠ 

FATĠH YOLU ÜZERĠ 

KÖMÜRCÜLER SĠTESĠ KARġISI 

AFYONKARAHĠSAR MERKEZ 

Telefon 

Faks 

0 272 216 57 00 

0 272 216 28 40 

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
KĠLĠM MENSUCAT SANAYĠ VE 

TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ 
- 

Adresi 

CUMHURĠYET MAHALLESĠ 

ĠSTANBUL CADDESĠ NO: 133  

HAVSA/EDĠRNE  

- 

T.C. Kimlik No.  - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5630 000 847 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

EDĠRNE TĠCARET SĠCĠL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. H299-7059 - 

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 (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 61/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 66/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 67/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 68/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 74/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 63/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Fullgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin LPG-DAĞ/3147/11450 

sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi 

uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2017 tarih ve 7595-4 sayılı Kurul 

Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarıca ilan olunur. 65/1-1 

—— • —— 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce Erdek Nadir Turizm TaĢımacılık ĠnĢ. Gıda San. Tic. A.ġ. adına tescilli 

IM016855/20.08.2003 sayı ve tarihli Serbest DolaĢıma GiriĢ Beyannamelerinden kaynaklanan 

ÖDEME EMRĠ tutarlarına ait yazıları yükümlüsünün Yalı Mah. Öğr. Ġsmail. Hakkı Baytar Sok. 

No: 8/3 Erdek/BALIKESĠR adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunamadığından 

tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRĠ 

tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun 

hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 

BEY. NO. TA. ÖDEME EMRĠ NO TUTAR 

IM016855/20.08.2003 30083391 12.218,26-TL 

TOPLAM: 12.218.26-TL 

 56/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ġç Hastalıkları Profesör 1 

 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 

(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 86-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 11243/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
— Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık

Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği
— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araştırma
ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2016/20, K: 2017/145 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


