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                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan
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         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
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          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ

KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1983 tarihli ve 17956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “ahçı, garson, çaycı ve v.b.'ın” ibaresi “aşçı, garson ve benzeri hiz-

metleri yürüten personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “ahçı, garson, çaycı” ibaresi “aşçı, garson” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin Ek-1 numaralı cetvelinde yer alan

“Ahçı” ibareleri “Aşçı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığında yer alan “Ahçı” ibaresi “Aş-

çı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “Ahçı” ibareleri “Aşçı”

şeklinde ve “ahçı” ibareleri “aşçı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA JEOLOJİK

MİRAS VE KAYA OYMA YAPILARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ka-

padokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-

rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya

Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya

Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kapadokya bölgesinde yer alan doğal soğuk hava deposu ve kaya oyma otellerin ta-

sarım ve restorasyon çalışmalarına teknik destek vermek,

b) Kapadokya bölgesinin sahip olduğu doğal, kültürel ve jeolojik mirasların koruma

çalışmalarına destek olmak,

c) Kaya oyma yapılar ve yerbilimleri konularında bilimsel araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerinde bulunmak,

ç) Kaya oyma yapılar ve yerbilimleri konusunda lisans veya lisansüstü düzeyde yapı-

lacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

d) Yerbilimleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-

larla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

e) Kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar yapmak,

f) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında

bulunmak, bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliği

çerçevesinde her türlü proje çalışmaları yapmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

ğ) Sektörel gelişmeler için bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak,

h) Kaya oyma yapıların tasarımına yönelik standartların geliştirilmesini sağlamak,

ı) Sektördeki teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışmak,

i) Uluslararası proje ve patent çalışmaları sürdürmek,

j) ARGE proje çalışmalarının sonuçlarına göre sektörel kuruluşlara yeni yatırım im-

kânlarının oluşturulmasını sağlamak,

k) Merkezin amaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

23 Mart 2018 – Sayı : 30369                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kapadokya yöresinde yer alan kaya oyma yapıların doğal soğuk hava deposu, turizm

amaçlı kaya oyma işletmeler, kaya oyma konut ve kayadan oyma kültürel miraslar ve benzeri

özellikleri konusunda yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları des-

teklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit et-

mek ve bunların teminine çalışmak,

b) Bölgede yerbilimleri ile ilgili yürütülen faaliyetleri yakından takip etmek, konu ile

ilgili paydaşlar oluşturmak ve görüşler almak, görüşler doğrultusunda akademik niteliği olan

faaliyetler yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde yerbilimleri ve kaya oyma yapıları konusunda yapılan çalış-

malara destek olacak mevcut altyapıyı ve akademisyen potansiyelini değerlendirmek, akademik

kadroyu ve yüksek lisans öğrencilerini konu ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası dü-

zeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya

düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara

davet etmek,

d) Üniversitede mevcut malzeme ve test cihazlarını yerbilimleri alanında ve kayadan

oyma yapıların tasarımında kullanmak üzere değerlendirmek,

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanları ile ilgili jeoloji ve in-

şaat mühendisliği alanlarından öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre

karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,

Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür

yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak,
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c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı-

lara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam

beş üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcılarının dışındaki iki üye Müdürün teklifi üzerine,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Bir müdür yardımcısının bulunması durumunda Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün

onayıyla beş kişiye tamamlanır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir or-

gandır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projelerde çalışmak isteyenlerin mü-

racaatlarını inceleyerek uygun görülen araştırma ve projeleri destekleme şekillerini karara bağ-

lamak,

c) Merkezce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları,

ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

d) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını görüşüp karara

bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede

görevli öğretim elemanları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda

çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri

olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merke-

zin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla 6 kişi olmak üzere Müdür ile birlikte toplam yedi kişiden

oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tav-

siye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür baş-

kanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve

istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili

olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili

konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim

faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, öne-

rilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve ve-

rimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Proje esasları

MADDE 14 – (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara

bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 6/9/2009

tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerle ilgili diğer mevzuat

hükümleri veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ POMZA UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pom-

za Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pomza Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pomza Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Nevşehir Yöresinde pomza ile ilgili yürütülen faaliyetleri tespit etmek, konu ile ilgili

mevcut kuruluşları, fabrikaları ve yürütülen bilimsel faaliyetleri belirlemek,
b) Pomza teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulun-

mak,
c) Pomza teknolojisi konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışma-

larına alt yapı oluşturmak,
ç) Pomza sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faa-

liyetlerinde bulunmak,
d) Kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek,
e) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında

bulunmak ve bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçe-
vesinde her türlü proje çalışmaları yapmak,
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f) Bu amaç doğrultusunda kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,
g) Sektörel gelişmeler için bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak,
ğ) Pomza teknolojisine yönelik standartların geliştirilmesi veya getirilmesini sağlamak,
h) Sektördeki teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışmak,
ı) Uluslararası proje ve patent çalışmaları sürdürmek,
i) ARGE proje çalışmalarının sonuçlarına göre sektörel kuruluşlara yeni yatırım im-

kânlarının oluşturulmasını sağlamak,
j) Sektörün talebi doğrultusunda belgelendirme ve test hizmeti vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nevşehir Yöresinde çıkarılan pomzanın özellikleri konusunda yurt içi ve dışında

araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge,
doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve bunların teminine çalışmak,

b) Bölgede yürütülen maden ve endüstri faaliyetlerini yakından takip etmek, konu ile
ilgili paydaşlar oluşturmak ve görüşler almak, görüşler doğrultusunda katma değeri yüksek
ürünler konusunda akademik niteliği olan faaliyetler yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde pomza çalışmalarına destek olacak mevcut altyapıyı ve aka-
demisyen potansiyelini değerlendirmek, akademik kadroyu ve yüksek lisans öğrencilerini konu
ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek,

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası dü-
zeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya
düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara
davet etmek,

d) Üniversitede mevcut malzeme üretim ve test cihazlarını pomza ham maddelerini
katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmek üzere değerlendirmek, pomza tabanlı geliştirilecek
malzemenin endüstride tanıtımını yaparak hammaddenin daha katma değeri yüksek ürüne
dönüştürülmesine katkıda bulunmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanları ile ilgili jeoloji, maden,

inşaat mühendisliği alanlarından öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör ta-
rafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre
karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,
Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür
yardımcılarının da görevleri sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri al-

mak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı-

lara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü al-

dıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcılarının dışındaki dört üye Müdürün teklifi üze-

rine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Bir müdür yardımcısının bulunması durumunda Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi ve Rektörün

onayıyla yedi kişiye tamamlanır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir or-

gandır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projelerde çalışmak isteyenlerin mü-

racaatlarını inceleyerek uygun görülen araştırma ve projeleri destekleme şekillerini karara bağ-

lamak,

c) Merkezce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları,

ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

d) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını görüşüp karara

bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede

görevli öğretim elemanları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda

çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri

olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merke-

zin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
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üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla sekiz olmak üzere Müdür ile birlikte toplam dokuz ki-

şiden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tav-

siye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür baş-
kanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, öne-
rilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve ve-
rimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Proje esasları

MADDE 14 – (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara
bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 6/9/2009
tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 11827 İŞYERLERİ-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE
DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2018/ 7 )

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2017) standardının uygulamaya

konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Standart, elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme ci-

hazlarına bakım, test ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik
donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.

(2) Bu Standart metninde bundan sonra “yangın söndürme cihazlarına bakım, test ve
dolum hizmeti veren iş yeri” ifadesi yerine “iş yeri” ifadesi kullanılmıştır.

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

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) 3/4/2016 tarihli ve 29673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS

11827 İş Yerleri -Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler- İçin
Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3) ile Bakanlıkça mecburi uy-
gulamaya konulan TS 11827 “İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hiz-
meti Veren Yerler İçin-Kurallar” standardı tadil edilmiş ve tadil metni ana metne işlenmiştir.
TSE Teknik Kurulu’nun 31/7/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş
olan TS 11827 (Nisan 2017) standardı zorunlu uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 11827 (Nisan 2017) standardı kapsamında hizmet veren işyerleri-

nin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 6 – (1) TS 11827 (Nisan 2017) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 3/4/2016 tarihli ve 29673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS

11827 İş Yerleri -Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler- İçin
Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 10)

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat
Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” başlığından
sonra “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlığı eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “II- Tecil Edilmiş Am-
me Alacağı ile İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi” başlığından önce gel-
mek üzere “B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm eklenmiştir.

“B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil
1. 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci
maddesiyle 6183 sayılı Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlıklı 48/A
maddesi eklenmiş ve madde 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Maddede, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve
213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme
faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş mal-
ların paraya çevrilmesi hallerinin amme borçlusunu çok zor duruma düşüreceği anlaşıldığı tak-
dirde Kanunun, Bakanlar Kurulunun ve Maliye Bakanının belirlediği şartlarla tecil başvuru ta-
rihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacakların teciline yönelik hükümlere yer verilmiştir.

2. Maddeye göre taksitlendirilebilecek alacaklar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dai-
releri tarafından takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve vergi
cezaları ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlı tutulmuştur. Dola-
yısıyla, bu alacakların dışında kalan amme alacaklarının bu madde kapsamında tecili mümkün
değildir.

Maddeden yararlanılabilmesi için mükelleflerin tecil başvuru tarihi itibarıyla maddede
yer verilen alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ancak, Kanunun 48 inci maddesi ile 48/A maddesine göre tecil edilen veya özel ka-
nunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına
engel teşkil etmeyecektir.

3. Maddeden yararlanılabilmesi için;
a) Tecil başvuru tarihi itibarıyla aralıksız en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki

faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
b) Tecil başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni sü-

relerinde verilmiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni sü-
resinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sa-
yılmaz.),

c) Kapsama giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcun, borç öde-
mede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenememiş olması,

şartlarının bulunması gerekmektedir.
Buna göre, madde hükmünden ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir

veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular yararlanabilecek ve bu borçluların tecil başvuru
tarihinden geriye doğru 3 yıl içinde verilmesi gereken vergi beyannamelerinin kanuni süresinde
verilmiş olması şartı aranılacaktır.

Maddenin tecil için öngördüğü şartlardan birisi olan borç ödemede hüsnüniyet sahibi
olma şartına da tecil taleplerinin değerlendirilmesi sırasında dikkat edilecektir. Vergi kanunla-
rına uyum, borç ödeme alışkanlığı, vadesi 1 yılı geçmemiş borcun ödenmeme gerekçeleri gibi
hususlar mükellefin borç ödemede hüsnüniyet sahibi olup olmadığının göstergeleri olacaktır.
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4. Tebliğin bu bölümünün (3) numaralı bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak Ka-
nunun Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden maddeden yararlanılabilmesi için;

a) Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 5
yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bu-
lunmaması,

b) Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin bulunması,
c) Asıl amme borçlusu olunması,
ç) Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde bulunulması,
şartları getirilmiştir.
Buna göre, 213 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan sorumluluk

düzenlemeleri nedeniyle asıl amme borçlusu dışında kalan kefiller, şirket ortakları ve kanuni
temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmün-
den yararlanamayacaklardır.

5. Madde kapsamında tecil yapılabilmesi için mükellefin bağlı bulunduğu vergi daire-
sine yazılı müracaatı şarttır. Mükellef bu müracaatı bizzat yapabileceği gibi kanuni temsilcileri
veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler marifetiyle de yapabilecektir.

6. 48/A maddesinin üçüncü fıkrasında “Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara,
48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek amme alacaklarına Kanunun 48 inci
maddesi kapsamında belirlenmiş olan faiz oranı esas alınarak faiz uygulanacaktır. Ancak, mad-
de hükmü ile Bakanlar Kuruluna, çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri be-
lirleme ve belirlenen kriterlere bağlı olarak tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi
verilmiştir.

24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve
2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Karar” ile konuya ilişkin aşağıdaki belirle-
meler yapılmıştır.

a) Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile maddeden yararlanacak ticari, zirai
ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bi-
lanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari
kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar şeklinde grup-
landırılmak suretiyle çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler belirlenmiştir.

Çok zor durum halinin tespiti için yapılacak mali durum analizlerinde, 213 sayılı Ka-
nunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanı-
larak yapılan düzenlemeler esas alınacaktır.

Buna göre;
i) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin

çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.

ii) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit
edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde
aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.
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iii) Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranının 0,1 veya
0,1’den küçük, likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den
büyük olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda ol-
dukları kabul edilecektir.

b) 48/A maddesi kapsamında mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde,
aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranlarının kullanılması BKK ile uygun görülmüştür.

Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler
toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunacaktır. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz
Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı
Belirleme Tablosu”ndan tespit edilecektir.
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Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil talebinde bulunan mükelleflerin vermiş ol-
dukları bilgi ve belgeler değerlendirilerek, nakit, likidite ve kaldıraç oranları tespit edilecektir.
Tecile yetkili makamlar, mükelleflerin vermiş oldukları mali durumlarını gösteren bilgi ve bel-
gelerin doğruluğunu araştırma yetkisine sahip olup, bu kapsamda mükelleften ve üçüncü kişi-
lerden ilave bilgi talebinde bulunabilecektir. Değerlendirmeler sonucunda mükellefin madde
hükmünden yararlanması için gerekli şartların varlığı anlaşıldığı takdirde, çok zor durum de-
recesine göre tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

BKK ile belirlenen kriterlerden tecil süresi azami süreyi göstermekte olup, tecile yetkili
makamlarca, mükellefin talep ettiği tecil süresinden daha kısa sürede tecil yapılması mümkündür.

Örnek 1- Mükellef (H), 29/6/2018 tarihinde gelir (stopaj) vergisinden olan 1.200.000,-
lira borcunun 48/A maddesine göre 18 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı ol-
duğu vergi dairesine müracaat etmiştir. Örnekte, gecikme zammı yerine hesaplanması gereken
Yİ-ÜFE tutarı ihmal edilmiştir.

Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi
(29/6/2018) itibarıyla mükellefin;

- Tecilini talep ettiği borcun 213 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve vadesinden itibaren
1 yılı geçmediği,

- Ticari kazançtan dolayı son 3 yıldır aralıksız faal gelir vergisi mükellefiyetinin bu-
lunduğu,

- Mükellefiyetinin olduğu vergi dairelerine 29/6/2015 tarihinden (Tecil talep tarihi olan
29/6/2018 tarihinden geriye doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir.) itibaren 213 sayılı Kanun
kapsamında verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerini süresinde verdiği,

- Mükellefiyetinin olduğu vergi dairelerine 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve vadesi
29/6/2017 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 29/6/2018 tarihinden geriye doğru 1 inci yılın baş-
ladığı tarihtir.) önce olan herhangi bir borcunun bulunmadığı,

- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre son 5 yıl içinde hakkında verilmiş ke-
sinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmadığı,

- Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile tecile yetkili makamın yapmış olduğu araştırmalar
neticesinde nakit oranının (0,05), likidite oranının (0,55) ve kaldıraç oranının ise (0,95) olduğu,

tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda borç ödemede hüsnüniyet sahibi olduğu görül-
düğünden, talebinin madde kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anla-
şılmıştır.

Mükellefin, likidite oranı (0,55) karşılığı olan 2 derecesi ile kaldıraç oranı (0,95) kar-
şılığı olan 3 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 5 olarak tespit edil-
miştir.

BKK ile çok zor durum derecesi 5 olan mükellefler için belirlenen azami tecil süresi
ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 12 ayda 12 eşit taksitte ödenmesini uygun
bulmuştur.

Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %50’si esas alınarak
faiz hesaplanması (Yıllık %12 olan tecil faizi oranı yerine yıllık % 6 tecil faizi oranı uygula-
nacaktır.) gerekmektedir.
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Ayrıca, tecil edilen borç için asgari [(1.200.000-500.000=)700.000x0,25=]175.000,-
lira değerinde teminat gösterilmesi icap etmektedir.

7. 48/A maddesine göre yapılan tecillerde hesaplanan tecil faizi taksit tutarları ile birlikte
ödenecektir. Taksit tutarları ile hesaplanan tecil faizlerinin tam olarak ödenmemesi tecilin ihlal
nedenidir.

Tecil faizinin hesabında bu Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I.Tecil” başlıklı
bölümün “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümünün 9/f ve 9/j ile 11 inci
ve 12 nci bölümlerinde yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.

8. BKK ile tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için
belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE
tutarı olarak hesaplanması uygun görülmüştür.

Madde kapsamında tecil başvurusunda bulunulması üzerine tecil edilecek alacak aslına
uygulanması gereken gecikme zammı yerine alacağın, vade tarihinden, tecil başvuru tarihine
kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE
tutarı hesaplanacaktır.

Yİ-ÜFE tutarı, diğer alacaklarla toplanarak madde kapsamında tecil edilecek alacak tu-
tarı bulunacaktır.

Madde hükmü ile sadece gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmasına imkan
verildiğinden, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve gecikme faizleri tecil
edilecek alacak tutarına herhangi bir tutar değişikliği yapılmadan dahil edilecektir.

Yİ-ÜFE tutarı hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim ora-
nı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Tecil başvurusunun ya-
pıldığı tarihte, başvuru tarihinden önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranının açıklan-
mamış olması halinde bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacaktır.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 6183 sayılı Kanunun 51 ve 53 üncü maddelerine
göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeye-
cek, sadece aylık gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesap-
lamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE
aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde gecikme zammı yerine alınması
gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

Yİ-ÜFE tutarının tecil şartlarına uygun ödenmesi halinde alacağa uygulanan gecikme
zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 2- Mükellef (G), 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 27/9/2018 tarihinde
26/6/2018 vadeli 2.000.000,- lira gelir (stopaj) vergisinin tecilini talep etmiştir.

Bu durumda, söz konusu alacak için tecil müracaat tarihine kadar 84.000,- lira gecikme
zammı hesaplanmıştır.

Tecil talebinin uygun bulunması halinde gecikme zammı yerine;
-27/6/2018-26/7/2018 dönemine Haziran 2018 ayına ilişkin,
-27/7/2018-26/8/2018 dönemine Temmuz 2018 ayına ilişkin,
-27/8/2018-26/9/2018 dönemine Ağustos 2018 ayına ilişkin,
açıklanmış olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplana-

caktır.
Örnek olayda, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı her ay için 0,8 kabul edilmiş olup, toplam

%2,4 oranı esas alınarak (2.000.000x%2,4=)48.000,- lira Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Alacak aslı ile Yİ-ÜFE tutarının toplamı olan 2.048.000,- lira tecil edilecektir. Bu tutarın

tecil faizi ile birlikte tecil şartlarına uygun ödenmesi halinde 84.000,- lira tutarındaki gecikme
zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2018 – Sayı : 30369



9. 48/A maddesinin altıncı fıkrasında, Maliye Bakanına tecil edilecek amme alacağını
tür ve tutar olarak belirlemeye, tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı tecil talep
tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dö-
nemlerini azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye yetki verilmiştir.

Madde hükmüne göre, Maliye Bakanı tarafından belirlenen alacaklar 48/A maddesi
kapsamında tecil edilebilecek ve taksit zamanları, ödemelerin başlayacağı ay, ödeme dönemleri,
Bakan tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tayin edilecektir.

Tecile yetkili makam tarafından uygun görülen ödeme planında yer alan taksit ödeme
sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, taksitin tatili izleyen ilk iş günü mesai
saati bitimine kadar ödenebilmesi mümkündür.

10. 48/A maddesinin yedinci fıkrasında “Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça
belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyon-
ların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Madde ile tecil yetkisi Maliye Bakanına verilmiş olup, Bakan tarafından bu yetkinin
tecil komisyonlarına devredilebileceği hususunda da düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Maliye
Bakanı veya yetkili kıldığı tecil komisyonları 48/A maddesi kapsamında yapılan tecil başvu-
rularını değerlendirerek karar verecektir.

Tecile yetkili makamlar, alacağın vadesinde ödenmesi, icra takibine başlanması ya da
icranın devam ettirilmesi hallerinin varlığında borçlunun çok zor durumda kalacağını öngör-
meleri ve takdir etmeleri halinde maddedeki şartlarla amme alacağını tecil edebilecektir.

Bu nedenle, amme alacağının tecilinin talep edilmesi, tecile yetkili makamlar tarafından
zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir.

11. Tecile yetkili makamlar, tecil şartlarına göre tayin ettikleri taksitlendirme şartlarını
belirleyeceklerdir. Tayin edilecek şartların borçlu tarafından kabul edilmesi esastır. Kabul işlemi
yazılı olarak yapılabileceği gibi, hazırlanan ödeme planlarının idarede kalan nüshalarına imza
atılmak suretiyle de yapılabilecektir. Borçlu tarafından kendisine bildirilen tecil ve taksitlen-
dirme şartları kabul edilmediği takdirde tecil yapılmayacaktır.

12. 48/A maddesine göre taksitlendirilen amme alacağı ödeme planına uygun olarak
ödenmekteyken, mükelleflerce tecil süresinin uzatılmasına yönelik talepte bulunulması ve bu
talebin tecile yetkili makamlar tarafından uygun bulunması halinde, çok zor durum derecesine
uygun azami tecil süresi aşılmamak kaydıyla, mevcut tecil süresi uzatılabilecektir. Bu durumda
yeni tecil süresi, faiz oranında değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde kalan taksit tutarla-
rına yeni faiz oranı uygulanacaktır.

Madde kapsamında tecil edilen borçların tamamının, mevcut tecil süresinden önce ve
faiz oranı daha düşük bir sürede ödenmesi halinde, erken ödenen taksit tutarlarına ödemenin
yapıldığı süre için öngörülmüş olan faiz oranı esas alınarak tecil faizi hesaplanacaktır.

Örnek 3- Mükellef (Y), 15/5/2018 tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ede-
rek, 26/4/2018 vadeli damga vergisinden olan 120.000,- lira borcunun 48/A maddesine göre
aylık dönemler halinde ödenmek üzere 18 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesini talep etmiş-
tir.

Tecile yetkili makam tarafından mükellefin madde hükmünden yararlanabilmesi için
gerekli şartlara sahip olduğu anlaşılmış ve çok zor durum derecesi 2 olarak tespit edilmiştir.

Mükellefin borçlarının, yürürlükteki tecil faiz oranının %70’i oranında tecil faizi alın-
mak ve 12 eşit taksitte ödenmek üzere 12 ay süreyle tecili uygun görülmüştür.

Söz konusu damga vergisine tecil müracaat tarihine kadar geçen süre için hesaplanan
1.008,72 lira gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 576,00 lira
Yİ-ÜFE tutarı (Örnek olayda, Nisan 2018 ayına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 0,8 kabul
edilmiştir.) hesaplanmıştır.
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Mükellef ilk 2 taksiti ödeme planında yer alan süreler içinde, kalan taksit tutarlarının
tamamını 3 üncü taksit ödeme süresi içinde ödemiştir.

Bu durumda, ödenen ilk 2 taksit için yürürlükteki tecil faizi oranının %70’i oranında
tecil faizi uygulanacak, geri kalan taksitlerin tamamının faiz oranı daha düşük bir süre olan 6
ay içinde ödenmesi nedeniyle, erken ödenen taksit tutarlarına ödemenin yapıldığı süre için ön-
görülmüş olan yürürlükteki tecil faizi oranının %65’i oranında tecil faizi uygulanacaktır.

13. 48/A maddesinin dördüncü fıkrasında “Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri
itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı tak-
dirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi
zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek amme alacaklarının 500.000,- lirayı
(bu tutar dahil) aşmaması halinde teminat aranılmaksızın tecil yapılması mümkün bulunmak-
tadır. Tecil edilecek amme alacağının toplam tutarının 500.000,- lirayı aşması durumunda, gös-
terilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000,- lirayı aşan kısmın %25’i olacaktır. Ayrıca, alı-
nacak teminat tutarının tespitinde, gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE tutarı dikkate alınacaktır.

Hükmün uygulaması sırasında teminat tutarına yönelik düzenlemeler dikkate alınarak
bu Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I.Tecil” başlıklı bölümünün “A. Kanunun 48 inci
Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümün 4-a bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem ya-
pılacaktır.

Örnek 4- Mükellef (E), 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında yapmış olduğu
tecil müracaatı üzerine, bu madde kapsamında tecili mümkün olan Bursa Vergi Dairesi Baş-
kanlığı Gemlik Vergi Dairesine 400.000,- lira ve Çekirge Vergi Dairesine 800.000,- lira borcu
olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, mükellefin tecil talebinin uygun bulunması halinde, teminatsız tecil uygu-
laması her bir vergi dairesi için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden, mükellef (E)’nin
Gemlik Vergi Dairesine olan borçlarına karşılık teminat aranılmayacak, Çekirge Vergi Dairesine
olan borçlarına karşılık, [(800.000-500.000=)300.000x0,25=]75.000,- lira değerinde teminat
göstermesi gerekecektir.

14. 48/A maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tu-
tarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edi-
len ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kal-
dırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç
tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şart-
larına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin
altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına
uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının
altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün uygulamasında bu Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I.Tecil” baş-
lıklı bölümünün “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümün 4-b bölümünde
yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.
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15. 48/A maddesinin onuncu fıkrasında “Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk
lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) nu-
maralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı
olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın sa-
tışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak
mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hü-
küm ikimilyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan
mahcuz mallar için uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm, tecil edilen amme alacağına karşılık haczedilmiş olan malın hangi hallerde
amme borçlusu tarafından satışına izin verilebileceğine yöneliktir.

Madde kapsamında amme borçlusu tarafından satışına izin verilebilecek hacizli malın
6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan men-
kul veya gayrimenkul mallardan olması gerekmektedir.

Alacaklı tahsil dairesince mahcuz malın amme borçlusu tarafından satılmasına izin ve-
rilerek haczin kaldırılabilmesi için;

- Tecil edilen borç tutarının 2 milyon lirayı (bu tutar dâhil) aşmaması,
- Tecil edilen borç tutarının 2 milyon liradan fazla olması halinde satışına izin verilecek

mahcuz malın 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen değerinin 2 milyon lirayı aşmaması,
- 6183 sayılı Kanuna göre menkul mallarda haczi yapan memurun (borçlunun müracaatı

veya tahsil dairesince lüzum görüldüğü takdirde yeniden bilirkişiye değer biçtirilebilir), gay-
rimenkul mallarda satış komisyonunun belirlediği değerin %50’sinden aşağı olmamak üzere
satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi,

- Satış sonrasında tecil talebi üzerine hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak
mahcuz mal ve/veya teminat bulunması (Söz konusu mahcuz mal veya teminatlar, yapılan öde-
meler sonrasında kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda
ödemeler nispetinde ve bölünebilir nitelikte olması şartıyla iade edilir.),

gerekmektedir.
Madde kapsamında borçları tecil edilen mükellefin hacizli menkul veya gayrimenkul

malları için satış izni alması halinde, vergi dairesince borçluya “söz konusu malın satışına ha-
cizler baki kalmak şartıyla muvafakat edildiğine” yönelik bir yazı verilecek, bu malların resmi
sicile kayıtlı olması halinde ise, söz konusu şerhi içerecek bir yazı ilgili sicile gönderilerek
satışa muvafakat verildiği bildirilecektir.

Mükellef tarafından, söz konusu malın maddede belirtilen şartlara uygun olarak satıl-
ması sonucunda satış bedelinden vergi dairesine gerekli ödemelerin yapılması ve tecil talebi
üzerine hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulun-
ması halinde satışa konu mal üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.

Örnek 5- Mükellef (K)’nin muhtelif vadeli 1.850.000,- lira borcu için vergi dairesince
1.500.000,- lira değerindeki (satış komisyonu tarafından takdir edilen bedel) bir adet gayri-
menkulüne haciz tatbik edilmiştir. Mükellef borçlarının 48/A maddesi kapsamında tecil ve tak-
sitlendirilmesini talep etmiş, talebi uygun görülerek söz konusu borçlar 24 ayda ve 24 eşit tak-
sitte ödenmek üzere tecil edilmiştir.

Haczedilen gayrimenkulün değeri tecil edilen borç tutarından az, ancak madde hükmüne
göre gösterilmesi zorunlu teminat tutarı olan [(1.850.000-500.000=)1.350.000x0,25=]337.500,-
liradan fazladır. Bu nedenle, mükelleften tecil edilen borçlara karşılık ilave teminat istenilme-
yecektir.

Mükellef tarafından söz konusu mahcuz malın satılması amacıyla vergi dairesinden ta-
lepte bulunulması üzerine vergi dairesince Kanunda aranılan şartlar kendisine bildirilmek su-
retiyle gayrimenkulün satışına izin verilmiştir. Mükellef, belirtilen gayrimenkulü 2.000.000,-
liraya satmış ve vergi dairesine satış bedelinden 1.000.000,- lira ödeme yapmıştır.
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Mükellefin yapılan bu ödeme neticesinde (1.850.000-1.000.000=)850.000,- lira borcu
kalmıştır.

Satış sonrasında tecil talebi üzerine hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak
mahcuz mal ve/veya teminat bulunması gerektiğinden, gayrimenkul üzerindeki haczin kaldı-
rılabilmesi için [(1.850.000-500.000=)1.350.000x0,25=]337.500,- lira tutarında teminat gös-
terilmesi icap etmektedir.

Örnek olaydaki gayrimenkulün borçlu tarafından 1.250.000,- liraya satılması durumun-
da, vergi dairesine satış bedelinden ödenmesi gereken tutar, gayrimenkulün takdir edilen bedeli
olan 1.500.000,- liranın yarısından (750.000,- lira) aşağı olamayacaktır.

16. 48/A maddesinin onuncu fıkrasında “… Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan te-
cilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.” hükmü
yer almaktadır.

Bu hükümde, tecil edilen borç tutarının 2 milyon liradan fazla olması halinde satışına
izin verilecek mahcuz malın 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen değerinin 2 milyon lirayı aş-
maması durumunda bu malların satışına vergi dairesince izin verilebileceği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, 48/A maddesi kapsamında 2 milyon lirayı aşan borçları tecil edilen mü-
kelleflerin, 6183 sayılı Kanuna göre belirlenmiş değeri 2 milyon lirayı aşmayan (bu tutar hariç)
menkul veya gayrimenkul mallarının satışına izin verilmesini talep etmeleri durumunda bu
malların satışına izin verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu takdirde, madde kapsamında satı-
şına izin verilecek hacizli malların her birinin değerinin 2 milyon liranın altında olması gerek-
mektedir.

Örnek 6- Mükellef (S)’nin muhtelif vadeli 25.000.000,- lira borcu için vergi dairesince
sırasıyla değerleri 500.000,-, 750.000,-, 1.900.000,-, 3.500.000,- ve 9.000.000,- lira değerinde
5 adet gayrimenkulü haczedilmiştir. Mükellef borçlarının 48/A maddesi kapsamında tecil ve
taksitlendirilmesini talep etmiş, talebi uygun görülerek söz konusu borçlar 18 ayda ve 18 eşit
taksitte ödenmek üzere tecil edilmiştir.

Haczedilen gayrimenkullerin toplam değeri (15.650.000,- lira) tecil edilen borç tuta-
rından az, ancak madde hükmüne göre gösterilmesi zorunlu teminat tutarı olan [(25.000.000-
500.000=)24.500.000x0,25=]6.125.000,- liradan fazladır. Bu nedenle mükelleften tecil edilen
borçlara karşılık ayrıca bir teminat istenilmeyecektir.

Mükellef tarafından hacizli gayrimenkullerin satışına izin verilmesi talep edilmiştir. Ta-
lep tarihi itibarıyla tecilli borca karşılık 4.200.000,- lira taksit ödemesi yapılmıştır.

Hacizli gayrimenkullerin değerleri dikkate alındığında, değeri 2.000.000,- liranın al-
tında olan satışına izin verilebilecek 3 adet (500.000,-, 750.000,- ve 1.900.000,- lira değerin-
deki) gayrimenkul bulunmaktadır.

Mükellefin gayrimenkul satışına ilişkin talebinin vergi dairesince uygun bulunması üze-
rine, mükellef tarafından 3 adet gayrimenkulün satıldığı varsayıldığında, vergi dairesine öde-
necek asgari tutar aşağıda gösterilmiştir.

Mükellefin tecilli borca ilişkin olarak daha önce yaptığı 4.200.000,- lira ödeme ile gay-
rimenkullerin satışından yapılan 1.875.000,- lira tahsilat sonucunda tecilli borç (25.000.000-
6.075.000=)18.925.000,- liraya inmiştir.
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Satış sonrasında tecil talebi üzerine hesaplanan zorunlu teminat tutarını karşılayacak
mahcuz mal ve/veya teminat bulunması gerektiğinden, gayrimenkul üzerinden haczin kaldırı-
labilmesi için [(25.000.000-500.000=)24.500.000x0,25=]6.125.000,- lira tutarında teminat bu-
lunması gerekmektedir.

Hacizli diğer gayrimenkullerin toplam değeri olan (3.500.000+9.000.000=)
12.500.000,- lira zorunlu teminat tutarının üzerinde bulunduğundan, mükelleften ilave teminat
istenilmeyecektir. Ayrıca, 48/A maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince tecilli borç tutarı ha-
cizli gayrimenkullerin değerinin altına düşmediği müddetçe söz konusu gayrimenkuller üze-
rindeki hacizler devam edecektir. Ancak, tecilli borç tutarının 9.000.000,- liranın altına düşmesi
halinde 3.500.000,- lira değerindeki gayrimenkul üzerindeki haczin kaldırılacağı tabiidir.

Örnek olayda, tahsili gereken tecil faizleri ihmal edilmiş, gayrimenkuller üzerinde vergi
dairesi haczi dışında herhangi bir takyidatın ve vergi dairesine tecil edilen borçlar dışında baş-
kaca bir borcun bulunmadığı varsayılmıştır.

17. Hacizli menkul veya gayrimenkul malların 48/A maddesinin onuncu fıkrasına göre
borçlu tarafından satışına izin verilebilmesi için borçlunun Maliye Bakanlığına bağlı diğer
vergi dairelerine olan borç durumunun dikkate alınması gerekmektedir.

Madde kapsamında alacaklı tüm vergi dairelerine olan borçların tamamının tecil edildiği
hallerde haciz tatbik eden vergi dairelerinin her birinin ayrı ayrı satış izni vermesi gerekmek-
tedir. Ancak, satış bedelinden ödenecek tutar bu dairelerin alacaklarına yetmediği takdirde satış
bedelinden ödenen tutar ilk haczi koyan vergi dairesi tarafından tahsil edilerek haczi bulunan
tüm daireler arasında ödenmesi gereken tecilli alacak tutarı dikkate alınarak garameten taksim
edilecektir.

Madde kapsamında borçlunun tüm borçlarının tecil edilmediği hallerde ise tecil edil-
meyen alacak tutarlarına karşılık tatbik edilmiş hacizler, borcu karşılayacak değerde mal bu-
lunmadığı sürece kaldırılmayacak dolayısıyla satış izni verilemeyecektir.

18. 6183 sayılı Kanunun;
- 48/A maddesinin onikinci fıkrasında “Bu madde kapsamında tecil edilen amme ala-

cakları hakkında 48 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme
zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme
zammı hesabı 51 inci maddeye göre düzeltilir.” hükmü,

- 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini
kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gös-
terilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zam-
mı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edil-
mez.” hükmü,

yer almaktadır.
Buna göre, 48/A maddesi kapsamında tecil edilen ancak tecil şartlarına uygun öden-

meyen amme alacakları ile ilgili olarak 48 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.
Konu ile ilgili açıklamalar bu Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I.Tecil” başlıklı bölü-
münün “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümün (14) numaralı bölümünde
yer almaktadır.

Diğer taraftan, tecil şartlarının ihlal edildiği durumlarda 48/A maddesi hükümlerine
göre gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına karşılık ödenen tutarlar, amme alaca-
ğına ilişkin olarak ödeme tarihlerine göre hesaplanacak gecikme zamlarına mahsup edilecektir.

19. 48/A maddesinin sekizinci fıkrasında “Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle
muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.”
hükmü yer almaktadır.

23 Mart 2018 – Sayı : 30369                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Buna göre, 48/A maddesi kapsamında tecil edilen ancak tecil şartlarına uygun öden-
meyen amme alacaklarının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecektir.
Konu ile ilgili bu Tebliğin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm “I.Tecil” başlıklı bölümünün “A.
Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümün (13) numaralı bölümünde yer alan
açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Mükellefin talebi üzerine tecilin geçerli sayılması ve tecil süresinde herhangi bir deği-
şiklik olmaması durumunda tatbik edilecek faiz oranında da değişiklik yapılmayacaktır. Ancak
tecilin geçerli sayılmasıyla birlikte tecil süresinin faiz oranı değişik bir süre olarak belirlenmesi
halinde, bakiye tutara yeni süre dikkate alınarak faiz tatbik edilecektir.

Örnek 7- Mükellef (C) 8/5/2018 tarihinde 30/4/2018 vadeli kurumlar vergisi ile buna
ilişkin gecikme zammından olan 600.000,- lira borcunun 48/A maddesine göre 24 ay süreyle
tecil ve taksitlendirilmesini talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede mükellefin madde hük-
münden yararlanabilmesi için gerekli olan şartlara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Mükellefin, nakit oranı (0,08), likidite oranı (0,35) ve kaldıraç oranı ise (1,1) olarak
hesaplanmıştır.

Likidite oranı (0,35) karşılığı olan 4 derecesi ile kaldıraç oranı (1,1) karşılığı olan 4 de-
recesinin toplanması neticesinde mükellefin çok zor durum derecesi 8 olarak tespit edilmiştir.

Mükellefin talebi tecile yetkili makam tarafından değerlendirilmiş ve kurumlar vergisi
ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından oluşan borcun, tak-
sit tutarlarına yürürlükteki tecil faiz oranının %10’u oranında faiz hesaplanmak ve ilk taksit
Haziran 2018 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmek üzere
tecili uygun görülmüştür.

Mükellef ilk 3 taksiti hesaplanan tecil faiziyle birlikte süresinde ödemiş, ancak 4 üncü
taksiti süresinde ödeyemeyerek tecili ihlal etmiş ve tecilin aynı şartlarla geçerli sayılmasını
talep etmiştir. Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede kalan taksit tutarlarının
evvelce öngörülen süreler içinde ödenmek üzere tecili geçerli sayılmıştır.

Bu durumda, ilk tecil müracaat tarihinden itibaren azami tecil süresi olan 6 ayda her-
hangi bir değişiklik olmadan tecil geçerli sayıldığından, tecil faizinde de herhangi bir değişiklik
olmayacaktır.

Örnekte, ihlal durumunda olan söz konusu tecilin ilk müracaat tarihinden itibaren 12
ay süreyle yeniden tecil edilerek geçerli sayılmasının talep edilmesi ve bu talebin tecile yetkili
makam tarafından kabul edilmesi halinde, yapılan taksit ödemelerine yürürlükteki tecil faiz
oranının %10’u oranında, tecilin geçerli sayılmasından sonra yapılacak taksit ödemelerine ise
8 çok zor durum derecesinde 12 aylık tecil süresi karşılığı olan yürürlükteki tecil faizi oranının
%20’si oranında tecil faizi uygulanacaktır.

20. 48/A maddesinin onbirinci fıkrasında “Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde
tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 48/A maddesi kapsamında yapılan tecillerde öngörülen tecil şartlarına uyul-
maması halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde kapsamında tecil ya-
pılmayacaktır. Bu hüküm, alacaklı vergi daireleri itibarıyla ayrı ayrı uygulanacaktır.

21. 48/A maddesinin onüçüncü fıkrasında, muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunma-
dığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48 inci maddeye yapılan atıfların 48/A
maddesine de yapılmış sayılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, vergi borcu bulun-
madığına ilişkin belge taleplerinde 48/A maddesi hükmü de dikkate alınacaktır.

Ancak 48/A maddesi kapsamında tecil edilen borçlar için, borcun bulunmadığını gös-
teren belgenin verilmesinde borç tutarının belirli bir kısmının ödenmesi şartı aranılmayacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki EK-12 eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

15.000.000 ADET ALÜMĠNYUM KUTULU 250 ML. DĠDĠ  

SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 250 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

RĠZE adresinden 150,00- TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2579/1-1 

————— 

12.500.000 ADET ALÜMĠNYUM KUTULU 500 ML. DĠDĠ  

SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

RĠZE adresinden 150,00- TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.15’e kadar Çay ĠĢletmeleri 
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Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.15’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2580/1-1 

————— 

4.500.000 ADET PET AMBALAJLI 2.500 ML. DĠDĠ  

SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 2.500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

RĠZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.04.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2581/1-1 
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13.000 TON KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 12.100 Ton Fındık Kömürü ve 900 Ton Ceviz 

Kömürünün, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir.  

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.04.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 2240/1-1 

—— • —— 
ġĠRKETĠMĠZ PARKINDA MEVCUT TOPLAM 194 ADET DE 22000, DE 33000 VE 

DE 36000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE TREN SONU ELEMANI TEMĠNĠ ĠLE  

MONTAJI VE 18 ADET TREN SONU ELEMANI  

ARKA ÜNĠTE SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/135944 

1-Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: ġirketimiz Parkında Mevcut Toplam 194 Adet DE 

22000, DE 33000 ve DE 36000 Tipi Lokomotiflere Tren Sonu Elemanı Temini ile Montajı ve 18 

Adet Tren Sonu Elemanı Arka Ünite Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

30/04/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

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

Veznesinden KDV dahil 300,-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. 2643/1-1 
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AFYON VE ERZĠNCAN FABRĠKA MÜDÜRLÜKLERĠNĠN ĠHTĠYACI OLAN  

130.000 KG SĠTRĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin 

Ġhtiyacı olan 130.000 kg sitrik asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK 

ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 NĠSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 17 NĠSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2700/1/1-1 

————— 

AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN DÖKME LĠKĠT  

PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 70 

Ton Miks, 70 Ton Propan toplamda 140 Ton LPG alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, ihale esnasında en az 25.200,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK 

ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 NĠSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 18 NĠSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2700/2/1-1 
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AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 25.000.000 ADET  

PLASTĠK KAPAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğünün Ġhtiyacı olan 

25.000.000 adet plastik kapak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK 

ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 NĠSAN 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 19 NĠSAN 2018 günü saat 14.30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2700/3/1-1 

—— • —— 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca, Maliye Hazinesi 

adına kayıtlı; Ġstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 

17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taĢınmazlar ile devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki alanın ve bu alan ile taĢınmazlar üzerindeki binaların bir bütün 

halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle 

özelleĢtirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihi uzatılmıĢtır.  

23 ġubat 2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede, 23 Mart 2018 Cuma 

günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 27 Nisan 2018 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar 

uzatılmıĢtır.  

Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar ihale Ģartnamesinde yer almaktadır.  

Kamuoyuna duyurulur. 

T.C. BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 81 70    Faks: (312) 585 81 63 

Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 2677/1-1 
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MUHTELĠF KAYNAKLI ĠMALAT MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/127626 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 8 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı Ġmalat Malzemeleri, 

teknik Ģartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati  : 12.04.2018 - Saat 14.00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

12.04.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2566/1-1 

————— 

DĠġLĠ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/127737 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 240 Adet komple diĢli kutusu lokomotif revizyonunda 

kullanılmak üzere teknik Ģartnamelere ve resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2018 - Saat 15.00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

11/04/2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2567/1-1 
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2 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

ihtiyacı "2 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

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

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/04/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2722/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Tuşba Belediyesinden: 

1 - Mülkiyeti TuĢba Belediyesine ait Van Ġli, TuĢba Ġlçesi, Polatoğlu Mahallesi, ErciĢ 

Yolu Üzerinde bulunan pafta: 87, ada: 4161, parsel: 1’de kayıtlı 4.685,89 m2, niteliği arsa olan 

taĢınmaz, ġartnamesi doğrultusunda satılacaktır. 

2 - Ġhale 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince ―Kapalı Teklif 

Usulü’’ ile yapılacaktır. 

3 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli (KDV Hariç) 11.363.283,25 TL’dir 

4 - ĠĢin Geçici Teminatı 340.898,50 TL’dir. Geçici teminat için 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit veya Devlet 

Tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil olarak yatıracak taliplilerin TuĢba Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir. 

5 - Bu iĢe ait ihale, 04.04.2018 ÇarĢamba Günü saat 14.00’da TuĢba Belediyesi Encümen 

Toplantı Odasında yapılacaktır. 

6 - Ġhale dosyası TuĢba Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 

görülebilir. 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Taliplilerin istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 04.04.2018 ÇarĢamba Günü saat 

12.00’a kadar Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Ġstenilen belgelerin 

tümü asıl veya Noter Tasdikli suret olacaktır. 

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf (teklif mektubu örneği idareden alınacaktır.) 

c) Adres beyanı ve kimlik fotokopisi, 

d) Noter tasdikli Ġmza sirküleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sürkileri, 

f) Tüzel kiĢilerde yetki belgesi, 

g) Yukarıda yazılı miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici Banka 

teminat mektubu, 

h) Ġstekli ortak giriĢim olması halinde Ģekli içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter 

tasdikli ortak giriĢim beyannamesini, 

i) TuĢba Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini, 

j) Varsa Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesini, 

k) Talipliler tarafından imzalanmıĢ ve onaylanmıĢ TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi 

(ġartname idareden alınacaktır.) 

l) ġartname bedelini yatırdıklarına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belgeyi, 

ibraz etmeleri Ģarttır. 

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġhale komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihale yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

9 - Ġhaleye katılan kiĢi ve firmalar ihale Ģartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları 

okumuĢ ve kabul etmiĢ sayılır. 

10 - Bu ihale 31 Ocak 2007 Tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5577 

Sayılı Kanun Hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Ġlan olunur. 2444/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi 

tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı 

Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir. 
 

Ġli Ġlçesi Mahallesi ve Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü 

Ġzmir Torbalı Ayrancılar L18C.01A. - 2A 285 2 3.160,00 m² 
 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda E=1.00 HMax = Serbest (KDKÇA) 

2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale, 

03/04/2018 Salı günü saat 14.00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı 

Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen 

huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 

tekliflerini 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları, 

Torbalı Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz 

olarak Ģartnameyi alabilirler. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT: 

Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 4.266.000,00 TL’dır. (KDV Kanununun 

17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 

127.980,00 TL (yüz yirmi yedi bin dokuz yüz seksen TL)’dır. 

Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 

zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin %6’sıdır. 

6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun 

olarak hazırlanarak 03/04/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

- Gerçek KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı, 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 

- Tüzel KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2018 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

c) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli 

vekaletname örneğinin aslı. 

- Ortak GiriĢim; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2018 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı, 

c) Ortak giriĢimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

d) Tüzel kiĢi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya 

noter tasdikli sureti, 

Ġlan olunur. 2645/1-1 
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TOPLU TAġIMA GÜZERGAH HATTI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Tasarrufu Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi Ģehir 

içerisinde idari Ģartnamede güzergahları belirtilen 36 araç asıl + 4 yedek araç ile 18 (onsekiz) adet 

Toplu TaĢıma Güzergah Hattı 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile SözleĢme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

2 - ĠĢin muhammen bedeli 4.500.000,00TL (DörtmilyonbeĢyüzbinlira) olup, geçici ihale 

teminatı 135.000,00 TL (YüzotuzbeĢbinlira)’dır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Zabıta 

Müdürlüğü Trafik Biriminde görülebilir. Ġsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye 

katılabilmeleri için son baĢvuru tarihi olan 04/04/2018 tarihi saat 14.00’e kadar aĢağıdaki belgeler 

ile Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimine baĢvurmaları gerekmektedir. 

4 - Ġsteklilerde Aranan ġartlar ve Ġstenen Belgeler: 

Ġsteklilerde Aranan ġartlar ve Ġstenen Belgeler: 

A - Dilekçe, (Kiraya çıkan Otobüs Güzergah Hatlarının yerini bildiğine ve gördüğüne 

dair.)  

B - Kanuni ikametgâh Belgesi, 

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

D - Ticaret ve sanayi odası belgesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E - Ġmza sirkülerinin verilmesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumları ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

F - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri, 

G - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve 

yetkili olduğuna dair noter tasdikli beyanname, 
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H - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun değiĢik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dıĢı 

bırakılma sebeplerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname, 

I - Bu Ģartnamede belirtilen geçici teminatın belediye veznesine yatırılmıĢ olduğuna dair 

makbuz veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmıĢ genel müdürlük teyitli 

teminat mektubu olacak. Teminat mektubu limit içi ve süresiz olacaktır,  

Ġ - Ġhale dokümanını 500,00 TL (BeĢyüzlira) karĢılığında satın aldığına dair makbuz ile 

idari ve teknik Ģartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi 

yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmıĢ nüshası ibraz edilecektir, 

Ġstekliler ortak giriĢim olarak ihaleye müracaat ettikleri takdirde I ve Ġ bentlerindeki 

hususları birlikte karĢılayabilecekleri gibi ortak giriĢimcinin bir tarafının karĢılaması yeterli kabul 

edilecektir. 

5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Saati:  

5.1 - Tekliflerin sunulacağı yer ve saati: 04/04/2018 günü saat 14.00’e kadar Afyonkarahisar 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karĢılığında verilecektir. 

Tekliflerin sunulacağı yer: Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı Zabıta Müdürlüğü 

Karaman Mahallesi Albay ReĢat Çiğiltepe Caddesi No: 11   03100/AFYONKARAHĠSAR 

Posta ile müracaat halinde Afyonkarahisar Belediye Zabıta Müdürlüğüne, Teklifin elden 

verilmesi halinde Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yukarıda belirtilen tarih ve 

saate kadar elden alındı karĢılığı teslim edilecektir.  

Ġhale tarihi : 04/04/2018 

Ġhale saati : 14.00 

Ġhale Yeri : Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 

5.2 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediye 

Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen 

yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme 

saatine kadar idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk 

yüklenemez. 

5.3 - Ġdareye verilen veya ulaĢan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

5.4 - Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iĢ 

gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır. 

5.5- ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte 

yapılır. 

5.6 - Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

6 - Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Ġlan olunur. 2402/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA  

MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ, MUHTELĠF 

ALÜMĠNYUM, MUHTELĠF YÜZER VASITA, MUHTELĠF YAĞ, MUHTELĠF PASLANMAZ, 

MUHTELĠF MOTOBĠSĠKLET MOTOSĠKLET ve BĠSĠKLET, MUHTELĠF SÖKÜMÜ 

EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, YAĞ VARĠLĠ, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK 

CĠHAZLAR, ELEKTRĠK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ 

LASTĠK, BENZĠNLĠ VE DĠZEL MOTOR, PVC VE PLASTĠK MALZEME, AHġAP, SONDAJ 

MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KONTEYNER, SONDAJ BORUSU, TIR YER 

DORSESĠ, LĠFT, SOĞUTMA SĠSTEMĠ CĠHAZI, TERESSUBAT NĠTELĠKLĠ MALZEME, 

PĠK, STOK FAZLAMASI MAZLEME, DEMĠR ÇELĠK DOLU MĠLLER ve GEMĠ ZĠNCĠRĠ, Ġġ 

MAKĠNASI PALETĠ TANK PALETĠ ve TEKERĠ VS. MALZ. HURDALARI. 
 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

03 NĠSAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

10 NĠSAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

17 NĠSAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 

24 NĠSAN 2018 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14.00’E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır.  

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161 

ALĠAĞA HUR. MD.  : 0232 625 11 20 / 128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD.  : 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD.  : 0262 341 37 97 / 124-126  

 2665/1-1 
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ARAZĠ ARACI KĠRALANMASI HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Arazi Aracı Kiralanması hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/137823 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa): 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Arazi Aracı Kiralanması Hizmet Alımı, 150 Adet 

  - 75 Adet 1450 cc - 2000 cc (Motor Hacimleri 1450 cc’den 

aĢağı, 2000 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Arazi Binek 

2016 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve yakıt Ġdarece 

karĢılanacaktır) Araçlar sözleĢme süresince, 24 (yirmidört) 

saat Ġdarede kalacaktır. 

  - 75 Adet 1800 cc - 2500 cc (Motor Hacimleri 1800 cc’den 

aĢağı, 2500 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Çft Kabin 

Pick-Up, 2016 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve yakıt 

Ġdarece karĢılanacaktır) Araçlar sözleĢme süresince, 24 

(yirmidört) saat Ġdarede kalacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 

c) ĠĢin süresi  : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip; iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde 

iĢe baĢlanacaktır. ÇalıĢtırılacak tüm taĢıtlar iĢe 

baĢlamadan 5 (beĢ) gün önce MTA Merkez Kampüsüne 

evrakları ile birlikte teslim edilecek olup, oluĢturulacak 

Muayene Kabul Komisyonunca kontrolü yapılacaktır. 

Muayeneden araçların tamamı geçmeden iĢe 

baĢlanılmayacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden 

itibaren 1095 (bindoksanbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 02/04/2018 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler ve kapasite raporu 

Ġhale konusu Arazi Araçlarının %10’una kadar (150 adet araç çalıĢtırılacak olup, en az 15 

adet araç) teknik Ģartname özelliklerindeki araçların isteklinin kendisine ait olması zorunlu olup, 

söz konusu araçlara ait bilgi ve belgeler teklif eklerinde sunulacaktır. Ġsteklinin kendi malı olan 

araçlar; Ruhsat, fatura, demirbaĢ veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit 

tutanağı ile belgeleyecek, firmanın öz malı olan araçlar (en az 15 adet) iĢe baĢlama ve bitiĢ 

tarihleri arasında fiilen çalıĢtırılacaktır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

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

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

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

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

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

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

Kanunlara tabi değildir. 2663/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kütür Vakfı (KARDEMĠR VAKFI) 

VAKFEDENLER: Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: KARABÜK 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.03.2018 tarihinde kesinleĢen, 02.03.2018 

tarihli; E: 2018/75, K: 2018/61sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak ülkemizin 

endüstriyel kalkınmasında öncü ve okul olan Kardemir’in köklü sanayi kültüründen ve ülkemizin 

sahip olduğu mevcut potansiyelinden etkin bir Ģekilde yararlanarak, Kardemir’in ileri teknolojisi 

ile küresel güçte bir kuruluĢ ve yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olmasını sağlayacak 

faaliyetleri desteklemek ve faaliyetlere katkıda bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00- TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Ömer Faruk Öz, Burak Yolbulan, Bülent Gedikli, Hüseyin Çağrı 

Güleç, Kamil Güleç, Mehmet Erdoğan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, ġamil Ayrım, Talat 

Yılmaz 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın kurucusu olan Kardemir Karabük 

Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.’ye devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2678/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Eren Eğitim Kültür ve Yardım Vakfı 

VAKFEDENLER: Halit Eren 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2018 tarih ve E: 2017/567, K: 2018/36 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen her türlü felakette ve 

olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, barınma, eğitim, yakacak, evlenme, 

yuva kurma, iĢ kurma ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda 

bulunmaktır. ... ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00- (AltmıĢbinTürk Lirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin vereceği kararla benzer amaçlı vakıflara 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2679/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.ġ. ile ilgili olarak; 14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi 

Gazete ilanında sehven yazılan ―…Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 2815 ada, 1-2 parsel üzerindeki 

…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 281 ada, 1-2 parsel 

üzerindeki…‖ ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.03.2018 tarihli ve 47332 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 2719/1/1-1 

————— 
Görsel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile ilgili olarak; 14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı 

Resmi Gazete ilanında sehven yazılan ―…Sadettin IġIL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219),…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Saadettin IġIL 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219),…‖ ifadesinin 

eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.03.2018 tarihli ve 47328 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 2719/2/1-1 

————— 
Kocaeli Ġli, Körfez Ġlçesi, 285 ada, 19 parsel üzerindeki 585898 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.ġ.’nin kuruluĢ ortağı Halit EYĠSOY (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından, 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 2017/1230 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

31.01.2018 tarihli ve E. 2017/1230-K. 2018/259 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit EYĠSOY 

hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan kısmı 19.03.2018 tarihli 

ve 46465 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2720/1-1 

————— 
Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934854 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, 

ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 16.02.2018 tarihli ve 

E.2017/3006 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 15.03.2018 tarihli ve 44675 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 2721/1-1 

————— 
1091655, 827964 ve 1177396 YĠBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaĢılan KYD 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple 17.03.2018 tarihli ve 

30363 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca, üç yıl süre ile 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olması sehven engellenen Ali 

ALKAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 905, Oda Sicil No: 16491) 

hakkında 01.02.2018 tarihli 30319 sayılı ve 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazete 

ilanları ile tesis edilen iĢlemlerin iptal edilmesi, söz konusu yapılarda asıl denetim sorumluluğu 

bulunan Ali ALKAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104182) Bakanlıkça 

sebebiyet kayıtlarının tutulması, bu iĢleme istinaden söz konusu denetim elemanının 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 22.03.2018 tarihli ve 51734 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.  

Ġlgililere duyurulur. 2723/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 2689/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 2709/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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. 

 2690/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

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. 

 2691/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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. 

 2692/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

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. 

 2693/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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. 

 2694/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

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. 

 2695/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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. 

 2696/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

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. 

 2697/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

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. 

 2698/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/16559 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠSTAÇ Ġstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠSTAÇ Ġstanbul Çevre Yönetimi 

Sanayi ve Ticaret A.ġ. 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/ġĠġLĠ 

Adresi PaĢa Mah. PiyalepaĢa Bulvarı No: 74 Tel-Faks 212 230 60 41 -212 231 76 14 

Posta Kodu 34379 E-Mail istac@istac.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
KATA ĠnĢaat Hafriyat ve DıĢ Tic. 

Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Halil RıfatpaĢa Mah. Güler Sok. 

No: 44 ġiĢli/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
5280015646  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil No 9157  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2684/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2018 – Sayı : 30369 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

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. 

 2664/1/1-1 



23 Mart 2018 – Sayı : 30369 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

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. 

 2664/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

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. 

 2664/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

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. 

 2664/4/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin GümüĢhane Üniversitesi 

Adı GümüĢhane Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe GÜMÜġHANE/Merkez 

Adresi 
GümüĢhanevi Kampüsü BağlarbaĢı 

Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 85 
Tel-Faks 0456 233 11 80 - 0456 233 11 88 

Posta Kodu 29000 E-Mail sks@gumushane.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Çiçekler Pestil Köme Nak. Tur. Gıda 

San. Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Hasan Bey Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 

Merkez/GÜMÜġHANE 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2530750110  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1388  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 2728/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2457/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2457/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 2457/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Saygı ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca "6 ay" süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama 

kararı 03/06/2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. 

Bu yasaklama kararına iliĢkin, 03/06/2017 tarihinde baĢlayan 6 aylık yasaklama süresi 

03/12/2017 tarihinde dolduğu Ģeklinde düzeltilmiĢtir. 2712/1/1-1 

————— 
DÜZELTME ĠLANI 

Hürriyet BORLU hakkında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 84 üncü maddesi 

uyarınca "6 ay" süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 03/06/2017 tarihli ve 

30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. 

Bu yasaklama kararına iliĢkin, 03/06/2017 tarihinde baĢlayan 6 aylık yasaklama süresi 

03/12/2017 tarihinde dolduğu Ģeklinde düzeltilmiĢtir. 2712/2/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 28.12.2017 gün ve 1346 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 01.03.2018 gün ve 530/1190 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK42 nolu 

Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilan olunur. 

Mevki Ada/Parsel 

Yuva 43130/2 

Yuva 43130/3 2633/1-1 

—— • —— 
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aĢağıda 

belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik 

Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi 
Bölüm/ 

Program 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Tıp 
Dâhili Tıp 

Bilimleri 

Ġç 

Hastalıkları 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Ġç Hastalıkları 

(Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları) Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ġç 

Hastalıkları 

Doç. 

Dr. 
2 

Doçentliğini Ġç Hastalıkları (Tıbbi 

Onkoloji) Anabilim Dalında almıĢ 

olmak, bu alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 2685/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11416 Trabzon İli, Çaykara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

2018/11420 Bazı Alanların Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11422 Bazı Alanların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Sağlık Teknokenti Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11429 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11527 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bazı Kararlarıyla
Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya

Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pomza Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti

Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2018/7)
— Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: A Sıra No: 10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/2/2018 Tarihli ve E: 2017/19, K: 2018/11 Sayılı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


