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YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c),
(ç), (f) ve (g)  bentleri aşağıdaki şekilde, (e) bendinde yer alan “engelli” ibaresi “Engelli” ve
“kırk beş” ibaresi “kırk” şeklinde ve (l) bendinde yer alan “eğitimine” ibaresi “eğitim” şeklinde
değiştirilmiştir.

“c) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip
ettikleri program ya da önerilen destek eğitim programı esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim
ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik olarak bi-
reyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından hazırlanan özel eğitim progra-
mını,

ç) Bireysel eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan engelli birey için hazırlanmış olan BEP’in
esas alındığı ve birebir yapılması gereken eğitimi,”

“f) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim
programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimi,  

g) Destek eğitim programı: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özel gereksinim türü,
gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanmış
eğitim programını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“2) Müdür yardımcısı (isteğe bağlı)”
“Ayrıca, eğitim alan engelli birey sayısı 600’e kadar olan kurumlarda isteğe bağlı, 600 ve üze-
rinde olan kurumlarda ise en az bir sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı ile ihtiyaç du-
yulan diğer personel görevlendirilir.”

“(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen;
üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge
istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “rehber öğretmenle” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ya da sosyal hizmet uzmanıyla” ibaresi eklenmiş, (f) ve (g) bent-
lerinde yer alan “engelli” ibaresi “Engelli” şeklinde değiştirilmiş,  (ğ) bendi yürürlükten kal-
dırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Özel eğitim alanı öğretmeni ve özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğreticinin
görevleri”

“a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile
işbirliği yapmak,”

“h) Kurumdaki diğer eğitim personeliyle ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin
kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile uzman öğretici çocuk gelişimcinin görevleri”
“a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile

işbirliği yapmak,” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile

işbirliği yapmak,” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-

rumda görevli” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman öğretici” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın
(a) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “engelli” ibaresi “Engelli” şeklinde değişti-
rilmiş, aynı bende “BEP’te belirlenen eğitimi vermek,” ibaresi eklenmiş ve (g) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile
işbirliği yapmak,” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Uzman öğretici odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, uzman öğretici odyolog
veya uzman öğretici eğitim odyoloğunun görevleri

MADDE 12 – (1) Kurumda görevli uzman öğretici odyolog veya uzman öğretici eğitim
odyoloğunun görevleri şunlardır:

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş-
birliği yapmak,

b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak, 
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eği-

timleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP’te
belirlenen eğitimi vermek, 

ç) İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve
uygulamak, 

d) İşitme kaybı olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydetmek, 
e) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili çalışmalarda

yer almak ve uygulamaya katılmak, 
f) Kuruma devam eden engelli bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren

uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma

pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı uzman öğreticilerin konuşma
bozukluğuyla ilgili görevleri

MADDE 13 – (1) Kurumda görevli dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve ko-
nuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı uz-
man öğreticilerin görevleri şunlardır: 

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş
birliği yapmak,

b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak, 
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eği-

timleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP’te
belirlenen eğitimi vermek,
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ç) Dil, konuşma, ses, işitme, okuma ve yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bo-
zuklukları gibi bozuklukları değerlendirmek ve değerlendirme raporu hazırlamak, 

d) Dil, konuşma, ses, işitme, okuma ve yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bo-
zuklukları gibi bozukluklar için akademik becerilerin öğretimi dışında kalan terapi programını
hazırlamak ve uygulamak, 

e) Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyin ailesinin eğitimi çalışmalarında yer almak ve
uygulamalara katılmak, 

f) Kuruma devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman
ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Kurumda görevli rehber öğretmen veya psikoloğun görevleri şun-

lardır:
a) BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazır-

lanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eği-

timleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,
ç) Kurum rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını merkezde uygulanan

destek eğitim programına göre hazırlamak, uygulamak ve bu programın uygulanmasında özel
eğitim ve rehabilitasyon personeline rehberlik etmek,

d) Engelli bireylerin ilgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve iletişim becerileri gibi
özelliklerini tanımalarına, kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına, temel prob-
lem çözme stratejilerini geliştirmelerine, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına, daha verimli
çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, ders dışı etkinliklere katılıma özendirilmelerine;
kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini çözebilmelerine yönelik psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

e) Engelli bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kulla-
nılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,

f) Engelli bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer eğitim per-
soneli, bireyin ailesiyle iş birliği içinde çalışmalar geliştirmek ve yürütmek,

g) Engelli bireylerin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle
iş birliği yapmak ve çalışmaları planlamak, 

ğ) Engelli bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hakkında alanına uygun de-
ğerlendirme ve önerilerde bulunmak,

h) Eğitim alan engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hiz-
metlerini yürütmek veya psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara yönlendir-
mek,

ı) Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını
planlamak ve yürütmek,

i) Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer almak ve
uygulamaya katılmak. Ailelere, engelli bireylere, sınıf öğretmenlerine ve diğer kurum perso-
neline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi eğitim planı
hazırlamak ve uygulamak,

j) Görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak.
(2) Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun

yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere
destek eğitimi görevi de verilebilir. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak
görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak gö-
revlendirilir. 
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(3) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan her 300 engelli bireye kadar
en az bir rehber öğretmen/psikolog, engelli birey sayısının 300 ve üzerinde olması hâlinde bir
rehber öğretmen/psikolog daha görevlendirilir. Kurumda eğitim alan engelli birey sayısının
150’yi geçmesi halinde, rehber öğretmen/psikoloğa destek eğitimi görevi verilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri 
MADDE 14/A – (1) Kurumda görevli sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının gö-

revleri şunlardır:
a) Engelli birey ve ailelerine yönelik sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda bu-

lunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıt-

mak,
c) Engelli birey ve ailesinin faydalanabileceği hizmet kaynakları hakkında bilgi ver-

mek,
ç) Engelli bireylerin eğitim, uyum ve güvenlik sorunlarına ilişkin olarak hizmetin ge-

liştirilmesine katkı sunmak,
d) Kurumda kayıtlı engelli bireylerin ailelerinin, aile eğitimlerine katılımını sağlamak,
e) Engelli bireylerin devam ettikleri merkezdeki eğitim personeli ile engelli bireyin ai-

lesinin işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Özel eğitim okullarında birim, kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yar-

dımcısı başkanlığında; rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan
ilgili alan öğretmenleri, veli/vasi ve öğrenciden oluşur.”

“(3) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde birim, psikolog veya rehber öğretmen,
destek eğitim vermek üzere görevlendirilen eğitim personeli ile veli/vasi veya engelli bireyden
oluşur. Birimde alınan kararlar, kurum müdürünün onayıyla uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin destek eğitiminden yarar-

lanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel eğitim ve rehabilitasyon
biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde engelli bireyin eğitim
alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması halinde engelli birey, başka bir özel
eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabi-
litasyon merkezine kayıt yaptırabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, engelli bireyin kendisi ya da veli/va-

sisinin isteği üzerine, sağlık kurulu raporu olmaksızın, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından
verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim
planı doğrultusunda engelli bireyin kaydı yapılabilir. Engelliler için sağlık kurulu raporu dü-
zenlemeye yetkili kurum veya kuruluşlarca sağlık kurulu raporu düzenlenmeksizin verilecek
bu eğitimler için Bakanlıkça kurumlara ödeme yapılamaz.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alına-
cak tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler
öncelikle ay içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda takip eden 3 ay içinde yapılır.
Telafi eğitimleri, aynı hafta içerisinde 2 saat bireysel ve/veya 1 saat grup eğitimini; aynı ay
içerisinde ise 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitim yapılır. Çalışma saatleri
mülki idare amirinin izni doğrultusunda, merkezin bulunduğu ilin/ilçenin şartları da dikkate
alınarak 09.00-20.00 olarak da düzenlenebilir. Bireysel ve grup eğitimin süresi 60 dakikadır.
Bu sürenin 40 dakikası ders uygulaması, 10 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve 10
dakikası da bireyin ailesini bilgilendirme süresi olarak uygulanır. Eğitimin içeriğine ilişkin ya-
zılı bilgiler eğitimin pekiştirilmesi amacıyla aileye ulaştırılır.”

“(6) Merkezlerde verilen destek eğitimine devam etmeyen engelli bireylerin devam-
sızlıkları engelli birey modülüne işlenir. Üst üste sekiz hafta veya toplamda bireyselleştirilmiş
eğitim programında belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede, geçerli mazereti
olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinir. Haziran, temmuz ve ağustos
aylarında ise söz konusu üst üste devamsızlık süresi oniki hafta olabilir. Aşağıdaki hususlar
geçerli mazeret olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler, 
b) Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma ya-

sağı kararları,
c) Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığındaki “Öğrenci ve kursiyer”

ibaresi “Engelli bireyin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Kurumlar, Genel Müdürlükçe veya Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda denetlenir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki

“Zorunlu” ibaresi “İlgili mevzuattaki zorunlu haller hariç; zorunlu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kim-

lik doğrulama işlemi de yapan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en

fazla iki defa” ibaresi “bir defa daha” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak

faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmakta olan kurum mü-
dürleri için 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri bu bentteki değişikliğin yayımı tari-
hinden 6 ay sonra; 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile
25 inci maddesinin altıncı fıkrası bu bentteki değişikliğin yayımı tarihinden 60 gün sonra,”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISKARPELA VE OYMA KALEMLERİ-AHŞAP İŞLERİNDE 

KULLANILAN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2018/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalem-

leri-Ahşap İşlerinde Kullanılan”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları be-

lirlemektir. 

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, ahşap işlerinde kullanılan ıskarpela ve oyma kalemlerini

kapsar. 

(2) Not - Bu standardda bundan sonra “ıskarpela ve oyma kalemleri” terimi yerine “ıs-

karpela kalemi” terimi  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 ve 2/5/2012

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

da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 531”Keski Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı iptal

edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 27/5/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayı-

mına karar verilen TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kul-

lanılan” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 

MADDE 5 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) “Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde

Kullanılan” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak

üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-

zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve

esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 531 (Mayıs 2016) “Is-

karpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından

aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını

yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir. 
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Temin

MADDE 7 – (1) TS 531 (Mayıs 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 12/3/1990 tarihli ve 20459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “(Öl-

çüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard-90/17-18” ile mecburi

uygulamaya konulan standard yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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

TS 198 V KAYIŞLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2018/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 198 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardının

uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart, V kayışlarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, nu-

mune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(2) Bu standart, Madde 4.1.2’de belirtilen V kayışlarını kapsar.

Dayanak

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

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

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

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

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

da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 198 “V Kayışları” standardı TSE Teknik Kurulu’nun 9/12/2016

tarihli toplantısında revize edilerek yayımına karar verilen TS 198 (Aralık 2016) “V Kayışları”

standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 198 (Aralık 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 198 (Aralık 2016) “V Kayışları” Standardı ile ilgili Tebliğ hüküm-

leri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma

girmiş ürünlere uygulanmaz.
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(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-

zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve

esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 198 (Aralık 2016) “V

Kayışları” Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağla-

madığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan

geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 198 (Aralık 2016) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 29/12/1998 tarihli ve 23568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG - 98/111-112) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI 

Karar No : 2018/39

İşyeri : Dinçtem Lojistik ve Temizlik Hizmetleri Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti.

Mithatpaşa Cd. No: 182/B Karataş Konak/İZMİR

SGK Sicil No : 1050857.026

Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Dinçtem Lojistik ve Temizlik

Hizmetleri Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından OSB Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No: 29

Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki Pınar Süt Eskişehir Fabrikası unvanlı işyerinde alt işveren

olarak depoda ürünlerin istiflenmesi ve düzenlenmesi, üretim alanında kasa temizliği, ürünlerin

paketlenmesi ve kolilere konması, istif yapılan ürünlerin shrink makinası ile etrafının streç

filmle sarma ve depo içerisinde çalışma işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve

antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Dinçtem Lojistik ve Temizlik Hizmetleri Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından

OSB Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No: 29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki Pınar Süt

Eskişehir Fabrikası unvanlı işyerinde alt işveren olarak yürütülen işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve

antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-

ketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/A/2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi, “(3)” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

b) (II/A/3) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklen-

miş ve takip eden bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler

4.1. ÖTV Mükelleflerince Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı

Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin

(1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere

bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.

Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci mad-

desinin (1) numaralı fıkrasındaki yetkiye istinaden 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Düzenleme gereği, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların, istisna kapsamında, sadece

gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere teslimi mümkün bulunduğundan, teslim aşa-

masında teslime konu malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında sa-

tılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilir, teslime konu

malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinsle-

rinden olmaması halinde, istisna kapsamında mal teslim edilemez.

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların de-

polarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmez, ancak fa-

tura bedeline dahil edilmeyen bu tutarı faturada “ÖTV Kanununun (5/2) Maddesi Kapsamında

Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına

yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağaza-

sına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen tes-

lim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin

ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin ger-

çekleştiği kabul edilir.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler”

bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “Gümrüksüz Satış Mağazalarına

Yapılan Teslimlerde İstisna” seçilerek beyan edilir. ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin

“Ekler” bölümünde yer alan “Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna”
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tablosuna, gümrüksüz satış mağazası işleticisi tarafından düzenlenen antrepo beyannamesine

ilişkin bilgiler, bu istisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenlenen faturalara ait bil-

giler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların

depolarına teslim edildiği;

• Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş

sayım tutanağını da ihtiva eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesinin

aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği ile

• Gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen faturanın firma yetkililerince

aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylı foto-

kopisi

bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilerek tevsik

edilir. Vergi dairesince ilgili gümrük idaresinden antrepo beyannamesinin doğruluğu teyit edilir

(gümrük idaresince bilgilerin elektronik ortamda iletilmiş olması halinde ayrıca yazışma ya-

pılmaz).

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca

ÖTV'nin konusuna giren malların gümrüksüz satış mağazaları tarafından yurtdışından getiri-

lerek bu mağazalara veya depolarına konmasının ve aynı fıkranın (6) numaralı bendi uyarınca

gerçek kişiler tarafından bu mağazalardan (mağazanın malları yurt içinden mi yoksa yurt dı-

şından mı tedarik ettiğine bakılmaksızın) satın alınan malların Gümrük Kanununun 167 nci

maddesinin birinci fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak

yurda sokulmasının ÖTV’den müstesna olduğu tabiidir.

4.2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların Gümrüksüz Satış Mağazalarına Teslimleri

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, Gümrük

Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış

mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların

alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin bu malları teslim

edenlere iade edilmesine imkân tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hu-

susunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, (III) sayılı listedeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların

depolarına teslim edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan

veya doğrudan ithal edilen mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satı-

cılardan alınan malların söz konusu mağaza veya depolara teslim edilmesi halinde, alış belge-

lerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların

gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi halinde, ödenen

ÖTV’nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu

gibi (aynen) teslime konu edilmiş olması şartı aranır.
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Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen mallara ait

ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilir. Söz konusu ÖTV’nin iadesinin talep

edilmesi halinde;

• Gümrüksüz satış mağazası veya deposuna mal teslim eden adına düzenlenen ve üze-

rinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belge (gümrüksüz satış mağazasına veya

bunların deposuna teslim edilen mal ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi

ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu),

• Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş

sayım tutanağını da ihtiva eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesi,

• Teslim edilen mala ilişkin gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen fatura

gümrüksüz satış mağazasına mal teslim eden kişinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi

dairesine verilir. Antrepo beyannamesi ile gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili

gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı

olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı

fotokopisi vergi dairesine verilir. Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi daire-

since, gümrüksüz satış mağazasına teslim edilen malın alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tara-

fından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği teyit edilir. Bunun

yanı sıra, iadenin yapılabilmesi için ilgili gümrük idaresinden antrepo beyannamesinin doğru-

luğunun da teyit edilmesi gerekir (gümrük idaresince bilgilerin elektronik ortamda iletilmiş ol-

ması halinde ayrıca yazışma yapılmaz).

Bu teyitlerden sonra, söz konusu mala ait ÖTV, talebe göre, gümrüksüz satış mağaza-

larına veya bunların depolarına mal tesliminden doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde, nakden ve/veya mahsuben iade edilir. Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların

depolarına yapılan teslimlerle ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi de talep edilmiş ol-

ması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanlar mükelleften

ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından

onaylı fotokopileri kullanılır.

4.3. Gümrüksüz Satış Mağazasına Teslim Edilen Malların İade Edilmesi

ÖTV mükelleflerince ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsa-

mında istisna uygulanarak gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen

malların iade edilmesi durumunda ÖTV doğmaz. Bu takdirde, iade alınan malların tekrar tes-

lime konu edilmesi durumunda ÖTV mükelleflerince ÖTV hesaplanacağı tabiidir.

Ancak, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına ÖTV Kanununun 5 inci

maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında mal teslim edenlerin ÖTV iadesinden yararlandı-

ğı/yararlanabileceği teslimlere konu malların mağaza işleticilerince iade edilmesi halinde, güm-

rük idaresince malların iade edildiği hususu mağazaya/depoya teslimde bulunan mükellefin

KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. İlgili vergi dairesince henüz mükellefe

ÖTV iadesi yapılmamışsa herhangi bir iade yapılmaksızın talep sonuçlandırılır. İade yapılmışsa;
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• Mükellefin, malların geri geldiği aylık vergilendirme döneminde, yasal defter kayıt-

larını düzeltmek suretiyle iadesini aldığı tutarı vergi dairesine ödemesi halinde bu tutar, gecikme

faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

• Mükellefin, iade aldığı tutarı, malların geri geldiği aylık vergilendirme döneminde

vergi dairesine iade etmemesi halinde, mükellefe iade edilen ÖTV, malların geri geldiği dö-

nemden mükellef tarafından ödemenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi

ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.

4.4. Sorumluluk

İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya

bunların depolarına teslim edilen malların, hak sahipleri dışındakilere satılması veya hak sahibi

olanlara belirlenen limitlerin üstünde satılması ya da yersiz veya haksız olarak her türlü kulla-

nımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile bir-

likte mağaza işleticisinden aranır. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satış/kullanım ya-

pıldığının tespiti halinde, ilgili gümrük idaresi tarafından durum işleticinin KDV yönünden

bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-

mesi suretiyle istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde, mağaza işleticisinin doğrudan

sorumlu tutulduğu haller dışında, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi

ile birlikte ÖTV mükellefinden aranır.”

c) Mevcut (II/A/5) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş-

tir:

“Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanu-

nunun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış ma-

ğazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin vergiden

müstesna olduğu tabiidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/3) bölümü Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin;

a) (II/Ç/4) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya bek-

lenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi

başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6)

bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.”

b) (II/Ç/5) bölümünde yer alan “gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip

eden aybaşından itibaren üç ay) içerisinde, gerekse bu süre” ibaresi, “Tebliğin (II/Ç/4) bölü-

münde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin 1 ve 2 nci maddeleri 1/6/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe

girmek üzere yayımı tarihinde, 3 üncü maddesi 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek

üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-

ketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/A/2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi, “(3)” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

b) (II/A/3) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklen-

miş ve takip eden bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4.Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler

4.1. ÖTV Mükelleflerince Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı

Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin

(1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere

bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.

Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci mad-

desinin (1) numaralı fıkrasındaki yetkiye istinaden 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

Düzenleme gereği, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, istisna kapsamında, sa-

dece gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere teslimi mümkün bulunduğundan, teslim

aşamasında teslime konu malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında

satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilir, teslime konu

malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinsle-

rinden olmaması halinde, istisna kapsamında mal teslim edilemez.

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların de-

polarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmez, ancak fa-

tura bedeline dahil edilmeyen bu tutarı faturada “ÖTV Kanununun (5/2) Maddesi Kapsamında

Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterir.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına

yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağaza-

sına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen tes-

lim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin

ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin ger-

çekleştiği kabul edilir.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler”

bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “Gümrüksüz Satış Mağazalarına

Yapılan Teslimlerde İstisna” seçilerek beyan edilir. ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin

“Ekler” bölümünde yer alan “Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna”

5 Temmuz 2018 – Sayı : 30469                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



tablosuna, gümrüksüz satış mağazası işleticisi tarafından düzenlenen antrepo beyannamesine

ilişkin bilgiler, bu istisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenlenen faturalara ait bil-

giler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların

depolarına teslim edildiği;

• Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş

sayım tutanağını da ihtiva eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesinin

aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği ile

• Gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen faturanın firma yetkililerince

aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylı foto-

kopisi

bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilerek tevsik

edilir. Vergi dairesince ilgili gümrük idaresinden antrepo beyannamesinin doğruluğu teyit edilir

(gümrük idaresince bilgilerin elektronik ortamda iletilmiş olması halinde ayrıca yazışma ya-

pılmaz).

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca

ÖTV'nin konusuna giren malların gümrüksüz satış mağazaları tarafından yurt dışından getiri-

lerek bu mağazalara veya depolarına konmasının ve aynı fıkranın (6) numaralı bendi uyarınca

gerçek kişiler tarafından bu mağazalardan (mağazanın malları yurt içinden mi yoksa yurt dı-

şından mı tedarik ettiğine bakılmaksızın) satın alınan malların Gümrük Kanununun 167 nci

maddesinin birinci fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak

yurda sokulmasının ÖTV’den müstesna olduğu tabiidir.

4.2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların Gümrüksüz Satış Mağazalarına Teslimleri

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, Gümrük

Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış

mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların

alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin bu malları teslim

edenlere iade edilmesine imkân tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hu-

susunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, (IV) sayılı listedeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların

depolarına teslim edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan

veya doğrudan ithal edilen mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satı-

cılardan alınan malların söz konusu mağaza veya depolara teslim edilmesi halinde, alış belge-

lerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların

gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi halinde, ödenen

ÖTV’nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu

gibi (aynen) teslime konu edilmiş olması şartı aranır.

Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen mallara ait

ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilir. Söz konusu ÖTV’nin iadesinin talep

edilmesi halinde;
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• Gümrüksüz satış mağazası veya deposuna mal teslim eden adına düzenlenen ve üze-

rinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belge (gümrüksüz satış mağazasına veya

bunların deposuna teslim edilen mal ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi

ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu),

• Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş

sayım tutanağını da ihtiva eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesi,

• Teslim edilen mala ilişkin gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen fatura

gümrüksüz satış mağazasına mal teslim eden kişinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi

dairesine verilir. Antrepo beyannamesi ile gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili

gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylı örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı

olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı

fotokopisi vergi dairesine verilir. Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi daire-

since, gümrüksüz satış mağazasına teslim edilen malın alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tara-

fından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği teyit edilir. Bunun

yanı sıra, iadenin yapılabilmesi için ilgili gümrük idaresinden antrepo beyannamesinin doğru-

luğunun da teyit edilmesi gerekir (gümrük idaresince bilgilerin elektronik ortamda iletilmiş ol-

ması halinde ayrıca yazışma yapılmaz).

Bu teyitlerden sonra, söz konusu mala ait ÖTV, talebe göre, gümrüksüz satış mağaza-

larına veya bunların depolarına mal tesliminden doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde, nakden ve/veya mahsuben iade edilir. Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların

depolarına yapılan teslimlerle ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi de talep edilmiş ol-

ması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanlar mükelleften

ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından

onaylı fotokopileri kullanılır.

4.3. Gümrüksüz Satış Mağazasına Teslim Edilen Malların İade Edilmesi

ÖTV mükelleflerince ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsa-

mında istisna uygulanarak gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen

malların iade edilmesi durumunda ÖTV doğmaz. Bu takdirde, iade alınan malların tekrar tes-

lime konu edilmesi durumunda ÖTV mükelleflerince ÖTV hesaplanacağı tabiidir.

Ancak, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına ÖTV Kanununun 5 inci

maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında mal teslim edenlerin ÖTV iadesinden yararlandı-

ğı/yararlanabileceği teslimlere konu malların mağaza işleticilerince iade edilmesi halinde, güm-

rük idaresince malların iade edildiği hususu mağazaya/depoya teslimde bulunan mükellefin

KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. İlgili vergi dairesince henüz mükellefe

ÖTV iadesi yapılmamışsa herhangi bir iade yapılmaksızın talep sonuçlandırılır. İade yapılmışsa;

• Mükellefin, malların geri geldiği aylık vergilendirme döneminde, yasal defter kayıt-

larını düzeltmek suretiyle iadesini aldığı tutarı vergi dairesine ödemesi halinde bu tutar, gecikme

faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.
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• Mükellefin, iade aldığı tutarı, malların geri geldiği aylık vergilendirme döneminde
vergi dairesine iade etmemesi halinde, mükellefe iade edilen ÖTV, malların geri geldiği dö-
nemden mükellef tarafından ödemenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi
ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.

4.4. Sorumluluk

İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya
bunların depolarına teslim edilen malların, hak sahipleri dışındakilere satılması veya hak sahibi
olanlara belirlenen limitlerin üstünde satılması ya da yersiz veya haksız olarak her türlü kulla-
nımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile bir-
likte mağaza işleticisinden aranır. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satış/kullanım ya-
pıldığının tespiti halinde, ilgili gümrük idaresi tarafından durum işleticinin KDV yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilme-
mesi suretiyle istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde, mağaza işleticisinin doğrudan
sorumlu tutulduğu haller dışında, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi
ile birlikte ÖTV mükellefinden aranır.”

c) Mevcut (II/A/5) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:
“Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış
mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ver-
giden müstesna olduğu tabiidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B/1) bölümünün;
a) “2.1. Kapsam” başlıklı alt bölümünün başlığı “1.1. Kapsam” şeklinde değiştirilmiş

ve aynı alt bölümde yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde değiştirilmiş ve
“Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,”
ibaresi eklenmiştir.

b) “2.2. İstisna Uygulaması” başlıklı alt bölümünün başlığı “1.2. İstisna Uygulaması”

şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B/5) bölümü Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin;
a) (II/C/4) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya bek-

lenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi
başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6)
bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.”

b) (II/C/5) bölümünde yer alan “gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip
eden aybaşından itibaren üç ay) içerisinde, gerekse bu süre” ibaresi, “Tebliğin (II/C/4) bölü-
münde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin 1 ve 3 üncü maddeleri 1/6/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmek üzere yayımı tarihinde, 2 ve 4 üncü maddeleri 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmek üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından; 

ESAS NO  : 2018/1438 

SUÇ  : Açığa imzanın kötüye kullanılması  

SUÇ T.  : 16/12/2012 

SANIK  : Mustafa KURTMAN; (Hüseyin oğlu Selime'den olma 24/01/1971 

doğumlu) Mollafenari Mahallesi 4. Gülbahçe Sokak No: 42 Osmangazi/ 

BURSA adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

18/11/2014 gün ve 2014/45, E. 2014/451 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının RED, BOZMA 

isteyen 30/01/2018 gün ve 11/2015/24721 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 5906/1/1-1 

————— 

ES AS NO  : 2017/15717 

SUÇ  : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T.  : 14/01/2011 

SANIK  : Ekrem AYTAġ; (Naim oğlu Lalezar'dan olma 25/12/1977 doğumlu) 

Emek Mahallesi YanartaĢ Sokak 51/3 Merkez/EskiĢehir adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

20/06/2014 gün ve 2013/167, E. 2014/203 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

03/11/2017 gün ve 11/2015/4778 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5906/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA VASIFLI TAġINMAZ YAPIM KARġILIĞI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

AĢağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taĢınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 

20‘nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen 

Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karĢılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek 

üzere, aĢağıda belirtilen Ģartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir. 

ĠLĠ : Balıkesir 

ĠLÇESĠ : Edremit 

MAHALLESĠ : Güre 

PAFTA NUMARASI : 21-L-IV 

ADA NUMARASI : 395 

PARSEL NUMARASI : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.258,42 m² 

VASFI : Arsa 

MUHAMMEN ĠNġAAT BEDELĠ : 3.000.181,27 TL 

  (üçmilyonyüzseksenbir Türk Lirası yirmiyedi KuruĢ) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 90.005,44 TL 

  (doksanbinbeĢ Türk Lirası kırkdört KuruĢ) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 08/08/2018 ÇarĢamba günü saat:14.00 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine Vakıflar Meclisi‘nin 28.05.2018 tarihli 

ve 241/228 sayılı kararına istinaden;  

1 - TaĢınmaz üzerinde yaklaĢık %70 oranında bitmiĢ bulunan turizm tesisi inĢaatının, 

gerekli tüm izinler alınmak ve finansmanı sağlanmak suretiyle tamamlanması, mefruĢat ve 

teçhizatının döĢenmesi; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inĢaat 

süresinin sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi, 

2 - ĠnĢaatın tamamlanma maliyeti, biten kısmının %70, kalan kısmının %30 olduğu 

tahmini üzerinden hesaplanmıĢ olmakla birlikte, kiracının, ihalede vereceği teklifi bizzat kendi 

yapacağı hesaba dayandırması ve bu konudaki sorumluluğun kendine ait olması, 

3 - Kira bedellerinin; Ġlk yıl aylık 1.000,00 TL, ikinci yıl için, bir önceki yılın aylık kira 

bedeline TÜĠK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi‘nin son 12 aylık ortalamalara göre 

yüzdelik değiĢim oranı tutarında artıĢ yapılmak suretiyle belirlenmesi, üçüncü yıl aylık 8.600,00 TL + 

Önceki 2 yılın ÜFE artıĢı, dördüncü yılın baĢından sözleĢme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl 

için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜĠK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi‘nin 

son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değiĢim oranı tutarında artıĢ yapılması, 

4 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5 - Mevcut 6.373,00 m2 kat alanına sahip turizm tesisi esas alınarak, bu inĢaat alanı 

miktarında herhangi bir sebeple oluĢabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim 

yapılmaması, inĢaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleĢen 

kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, 
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ġartlarıyla, 2 yıllık inĢaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda 

yapım karĢılığı kiralama ihalesine çıkarılmıĢtır. 

B) Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESĠR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) Ġhale ġartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESĠR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. Ġhale dokümanı satıĢ bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir ġubesi nezdindeki TR730001500 

158007266231283 no.lu hesabına iĢin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont 

ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) Ġstekliler; ihaleye katılabilmek için, Ġhale ġartnamesi‘nin 11. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 

karĢılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içermelidir: 

1 - Ġç zarf, (Ġç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği 

Ģartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 

2 - Ġhaleye katılacak gerçek kiĢiler ile tüzel kiĢilik adına veya vekaleten katılacak kiĢilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmıĢ fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (ġirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

4 - Ġsteklinin Türkiye‘deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren 

imzalı bildirim. 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 

sirküleri (Ġhalenin yapıldığı yılda alınmıĢ veya geçerliliği devam eden.) 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6 - Ġstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin 

yapıldığı yılda alınmıĢ noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan 

edildiği yıl içinde alınmıĢ üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge.) 
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8 - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢ için düzenlenmiĢ noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi. 

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi. 

10 - Muhammen bedelin en az %10‘u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans 

kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay 

içinde düzenlenmiĢ olması gerekir.  

* Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan kiĢilerden herhangi biri 

bu değeri tek baĢına karĢılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karĢılayabilirler. 

11 - Ġsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

12 - Ġsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi. 

13 - Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe 

uygun yazılı beyanı. 

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmıĢ ve ihale Ģartnamesinin 16.3 

maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 

geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 

ġubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 

dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. 

Bu özellikleri taĢımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

15 - ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (Ġhaleye katılacak 

olanlar Ģartname bedelini ödeyerek Ģartname almak zorundadır), 

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ Ģartname metni, 

17 - Benzer iĢ ile ilgili iĢ bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının Ġdareye 

ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iĢ ile ilgili iĢ bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inĢaatla ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inĢaatı benzer iĢ bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye 

yaptıracağına iliĢkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

E) Ġlana yazılmayan bilgiler iĢin Ģartnamesinde ve sözleĢme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüĢ, imzaladığı bu Ģartnamedeki Ģartlarla, sözleĢme 

taslağına konulmuĢ olan Ģartları okumuĢ ve aynen kabul etmiĢ sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleĢme esnasında defaten ödenecektir. 

H) Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 5776/1-1 
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PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ağrı Ahmed-i Hani 

Hava Limanı Müdürlüğünden:  

PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

(KGYS) ye Entegrasyonu Dahil) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. uncu maddesi (g) bendi 

kapsamında DHMĠ Ġhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/331843 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Van yolu üzeri 8. Km DHMĠ Ağrı Ahmed-i Hani Hava 

Limanı Müdürlüğü Ağrı   Merkez/Ağrı 

b) Telefon ve faks numarası : (0472) 2160402 - (0472) 2160401 

c) Elektronik Posta Adresi : Kerem.ACAR@dhmi.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi  : http://dhmi.gov.tr 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ ALIMI (Montaj 

ve Kent Güvenlik Sistemine Entegrasyonu dahil) 

Ayrıntılı bilgiye DHMĠ Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı 

Müdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde 

bulunan idari ve teknik Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Van yolu üzeri 8. Km DHMĠ Ağrı Ahmed-i Hani Hava 

Limanı Müdürlüğü Ağrı Merkez/Ağrı 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.  

ç) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Terminal 

Binası A Blok 1. Kat Toplantı Salonu.  

b) Tarihi ve saati : 26/07/2018 - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

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

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

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 ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
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4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge.  

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

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj iĢi  

4.4.2. Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

Elektronik Mühendisliği 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve 

Ġkmal ġefliği Terminal Binası A Blok Kat:-2 202 nolu oda adresinde görülebilir ve 100 TRY 

(Türk Lirası) karĢılığı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Mali iĢler ġefliği Terminal 

Binası A Blok Kat:-2 201 nolu oda adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı 

Müdürlüğü Terminal Binası A Blok -2 Kat Mali ĠĢler ġefliği No:201 satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü 

Terminal Binası A Blok -3 Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer hususlar:  

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38‘inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, KuruluĢ, satın alma 

mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 5931/1-1 
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TAġIT MÜBADELE ĠLANI 

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Hatay Ġl Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 50 

adet marka ve modelde taĢıt ve Hurda durumunda muhtelif malzeme (Demir-Alimünyüm-Bakır-

Plastik-Tahta), 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve 

ĠĢlemleri ile Hizmet SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; 3 adet Ford Tourneo 

Courier T1.5L TDCi 95PS (215 Nm) Titanium opak 1 Adet Ford Mondeo Benzin1.5L 

EcoBoost160PS (240 Nm) opak ve 1 adet Wolswagen Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG 

elegance siyah renk araç ile açık artırma usulü ile mübadele yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin; 

Adı  : Hatay Ġl Emniyet Müdürlüğü 

Adresi : Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY 

Telefon numarası : 0326 223 92 15-6920 

Faks numarası : 0326 223 92 30 

Elektronik posta adresi : hataysatinalma@egm.gov.tr 

2 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı Yer : Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü 

(Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY) 

b) Tarihi ve saati : 18.07.2018 günü Saat: 14.00 

3 - Mübadele konusu malın; 

a) Ġdare tarafından verilecek 

    Malın niteliği ve türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ (50) elli adet 

değiĢik marka modelde taĢıt ile kullanılmaz hurda 

durumunda bulunan muhtelif malzeme olan 

Demir, Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahtanın 

mübadelesi yapılacaktır. 

b) Ġdare tarafından alınacak 

    Malın niteliği ve türü ve miktarı : 3 Adet 2018 Model Ford Tourneo Courier T 1.5L 

TDCi 95PS (215 Nm) Titanium opak, 1 adet 2018 

model Ford Mondeo Benzin 1.5L EcoBoost160PS 

(240 Nm) opak ve 1 adet 2017 model Wolswagen 

Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG siyah renk 

araç ile mübadele edilecektir. Mübadele karĢılığı 

alınacak taĢıtların teknik özellikleri mübadele 

Ģartnamesinde belirtilmiĢtir. 

4 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri: 

a) Mübadelede teklif edilen taĢıt ve malzemeler Hatay Emniyet Müdürlüğü Laskiye Cad. 

N. 8 Defne HATAY adresine teslim edilecektir. 

b) Teslim edilecek TaĢıtlar Polisevi ve Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğünün yerleĢkesinde 

Lojistik ġube Müdürlüğüne kısmından, kullanılmaz halde muhtelif demirbaĢ malzeme, Demir, 

Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahta Alüminyum Ġskenderun yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik 

Denetleme ġube Müdürlüğü adreslerinden teslim alınacaktır. 
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c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, mübadele kararının 

tebliğinden itibaren (15) iĢ günü içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemeler mübadele 

karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iĢ günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

5 - Mübadele karĢılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 778.730.00 TL. alınacak malın 

tahmini bedeli 781.000,00 TL. olarak belirlenmiĢtir. 

6 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Mübadele Ģartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu, 

b) Mübadele Ģartnamesinde belirlenen Geçici Teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların saymanlık 

yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kiĢi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim Ģirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Ģirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir. 

7 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü 

Lojistik ġube Md. Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY adresinde görülebilir ve Defterdarlık 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 25,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 18.07.2018 günü Saat 14.00‘a kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Md./HATAY adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Mübadele iĢlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleĢtirilecektir. 

11 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b 

bendinde belirtilen adreste görülebilir. 
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14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

MÜBADELE KONUSU TAġITIN ÖZELLĠKLERĠ 

 

SIRA 

NO PLAKASI MARKASI MODEL 

SĠLĠNDĠR 

HACMĠ HP-KW 

FAAL OLUP 

OLMADIĞI 

1 31A0007 

HYUNDAĠ 

SONATA GLS 

2.5V-6 

1999 2.493 172HP Gayrı Faal 

2 31A0009 
RENAULT 

EUROPA 1.6 E 
2000 1.598 88HP Gayrı Faal 

3 31A0012 
TOFAġ ġAHĠN 

1.6ĠE 
2001 1.598 75HP Gayrı Faal 

4 31A0038 
FORD CONNECT 

K210S 
2008 1753 90HP Gayrı Faal 

5 31A0060 
FORD TRANSĠT 

330M 12+1 
2007 2.402 120HP Gayrı Faal 

6 31A0064 
FORD CONNECT 

CAMLI K210S 
2008 1.753 90HP Gayrı Faal 

7 31A0077 
RENAULT CLĠO 

SYMBOL 1.4 
2007 1.390 98HP Gayrı Faal 

8 31A0094 
RENAULT CLĠO 

SYMBOL 1.4 
2009 1390 75HP Gayrı Faal 

9 31A0095 
RENAULT 

MEGANE 1.6 16V 
2009 1598 146HP Gayrı Faal 

10 31A0104 
FĠAT LĠNEA 1.6 

MULTĠJET 
2011 1598 102HP Gayrı Faal 

11 31A0117 
FORD CONNECT 

K210S 
2008 1753 90HP Gayrı Faal 

12 31A0130 

RENAULT 

EUROPA 19 1.6E 

RNE 

1999 1.598 90HP Gayrı Faal 

13 31A0136 
RENAULT 

MEGANE 1.6 16V 
2009 1598 110HP Gayrı Faal 

14 31A0141 
FORD CONNECT 

CAMLI VAN 
2008 1.753 90HP Gayrı Faal 

15 31A0144 
FĠAT ALBEA 

SOLE 1.4 
2011 1368 80HP Gayrı Faal 

16 31A0163 
FORD CONNECT 

K210S 
2010 1753 90HP Gayrı Faal 

17 31A0164 
FORD CONNECT 

K210S 
2010 1753 90HP Gayrı Faal 

18 31A0175 
FORD CONNECT 

K210S 
2010 1.753 75HP Gayrı Faal 
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SIRA 

NO PLAKASI MARKASI MODEL 

SĠLĠNDĠR 

HACMĠ HP-KW 

FAAL OLUP 

OLMADIĞI 

19 31A0189 
HONDA XL1000V 

MOTOR 
2007 996 93HP Gayrı Faal 

20 31A0190 
HONDA XL1000 

MOTOR 
2007 996 93HP Gayrı Faal 

21 31A0227 
RENAULT 

MEGANE 1.6 16v 
2009 1598 110HP Gayrı Faal 

22 31A0241 
RENAULT CLĠO 

YENĠ SYMBOL 1.4 
2009 1390 75HP Gayrı Faal 

23 31A0247 

FORD TRANSĠT 

100 VAN 2.5D 

11+1 

2000 2496 75HP Gayrı Faal 

24 31A0278 

TOYOTA 

COROLLA 1.6 

TERRA AB 

2003 1598 110HP Gayrı Faal 

25 31A0293 FORD CONNECT 2004 1753 90HP Gayrı Faal 

26 31A0305 

HYUNDAĠ 

ACCENT ADMĠRE 

1.6 

2005 1.599 105HP Gayrı Faal 

27 31A0307 

TOYOTA 

COROLLA 1.6 

LĠNEA 

2005 1598 110HP Gayrı Faal 

28 31A0314 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.2 
2006 1242 65HP Gayrı Faal 

29 31A0315 

FĠAT DOBLO 

CARGO COMBĠ 

1.3 

2006 1.248 70HP Gayrı Faal 

30 31A0320 

HYUNDAĠ 

ACCENT ADMĠRA 

1.3HY 

2006 1.341 85HP Gayrı Faal 

31 31A0321 

HYUNDAĠ 

ACCENT ADMĠRA 

1.3HY 

2006 1.341 85HP Gayrı Faal 

32 31A0324 

HYUNDAĠ 

ACCENT ADMĠRE 

1.3 HY 

2006 1341 85HP Gayrı Faal 

33 31A0326 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.4 ACT 
2006 1.368 77HP Gayrı Faal 

34 31A0329 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.4 ACT 
2006 1.368 77HP Gayrı Faal 

35 31A0331 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.4 ACT 
2006 1.368 77HP Gayrı Faal 

36 31A0340 
FORD CONNECT 

K210S 
2006 1753 90HP Gayrı Faal 
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SIRA 

NO PLAKASI MARKASI MODEL 

SĠLĠNDĠR 

HACMĠ HP-KW 

FAAL OLUP 

OLMADIĞI 

37 31A0342 
RENAULT CLĠO 

SYMBOL 1.4 
2006 1390 75HP Gayrı Faal 

38 31A0343 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.9 JTD 
2006 1910 105HP Gayrı Faal 

39 31A0344 
FĠAT DOBLO 

CARGO 1.9 JTD 
2006 1910 105HP Gayrı Faal 

40 31A0354 
HONDA XL185S 

MOTOR 
1991 99 6HP Gayrı Faal 

41 31A0369 
FĠAT FĠORĠNO 

CARGO 225CXBIA 
2009 1360 100HP Gayrı Faal 

42 31A0377 
RENAULT CLĠO 

SYMBOL 1.4 
2009 1390 75HP Gayrı Faal 

43 31A0384 
RENAULT CLĠO 

SYMBOL 1.4 
2006 1.390 75HP Gayrı Faal 

44 31A0385 

RENAULT CLĠO 

SYMBOL ALĠZE 

1.5 

2006 1.461 65HP Gayrı Faal 

45 31A0400 
FORD TRANSĠT 

KOMBĠ 300S 
2007 2402 100HP Gayrı Faal 

46 31A0408 

FĠAT DOBLO 

CARGO 1.4 

ACTUAL 

2007 1.400 77HP Gayrı Faal 

47 31A0414 
HONDA RD11-

XL650V6 MOTOR 
2007 647 39HP Gayrı Faal 

48 31A0430 

FĠAT DOBLO 

COMBĠ 1.9 

MULTĠJET 

2007 1.910 105h Gayrı Faal 

49 31A0661 HONDA XL 2006 996 
 

Gayrı Faal 

50 31A0665 HONDA XL 2006 996 
 

Gayrı Faal 

 

Mübadele konusu malzemelerin durumu 

 

Cinsi Miktarı YaklaĢık Durumu 

Demir 25000 KG Hurda 

Alüminyum 15000 KG Hurda 

Bakır      60 KG Hurda 

Plastik   1000 KG Hurda 

Tahta   3500 KG Hurda 

 5868/1-1 
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AKARYAKIT VE SERVĠS ĠSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi, 7316 ada, 8 parselde 

bulunan 2273,14 m2‘lik, Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile satılacaktır. 

1 - Ġhale 18/07/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ 

değerleri esas alınır) 

c) Gerçek kiĢilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç) Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d) ġartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelir ġube Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 18/07/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00‘e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı‘nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 
 

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Pervane 7316 8 2273,14 7.000.000,00- TL 210.000,00- TL 
Akaryakıt ve Servis 

Ġstasyonu 

Ġlanen duyurulur. 5895/1-1 
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1 (BĠR) KALEM SĠSTEM SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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

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

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

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

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları : 2018/334094 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit 

Atakum/SAMSUN 

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

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

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

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) :  - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sperm Analiz Sistemi ve Trinoküler Faz - Kontrast 

Mikroskop, 1 Adet (Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü; 

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

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/ 

      Ġhalenin 

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

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit - Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 25/07/2018   Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

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

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

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

olarak sunması gerekmektedir. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

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

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla) 

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

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

tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

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

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

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

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

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

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

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen belgeler. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)‘ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

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

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB‘da Sağlık 

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

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

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

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

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

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

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

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

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

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87000100147 

9097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

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

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

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

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

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

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

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖ 

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

satın alındığına dair belge;) 

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

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

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

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

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

teminat vereceklerdir. 

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

90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

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

 5897/1-1 
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T.T.K. ĠHTĠYACI OLARAK 3 KALEM PLAKALI TĠP MEKANĠK BAND EKLEME 

EKĠPMANLARI TEMĠNĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G  

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi     

No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:   0 372 259 47 94 - 259 47 77 

  Faks: 0 372 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Sıra No Malzemenin Cinsi 
Miktarı/ 

1 eklik = 1 tk. 

 1- 

13-15 mm lik Perçin Plakalı 

Tip Bant ekleme ekipmanı 

(1000 mm uzunlukta) 

300 

 2- 

11-13 mm lik Çivili Plakalı 

Tip Bant ekleme ekipmanı 

(1000 mm uzunlukta) 

  70 

 3- 

13-15 mm lik Çivili Plakalı 

Tip Bant ekleme ekipmanı 

(1000 mm uzunlukta) 

  30 

 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü fatura 

muhteviyatı malzemeler için Maden Makineleri Fabrika 

ĠĢletme Müdürlüğü ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Plakalı tip mekanik bant ekleme ekipmanları 75 günde 

teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25/07/2018 ÇarĢamba - Saat 15.00 

c) Dosya no : 1812029 

d) Ġhale kayıt no : 2018/325808 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi 

h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Gerekli 

görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğünce yapılacaktır. 

5 - Ġhaleye katılan tüm firmaların, 

5.1. Teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri içeren 

kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Malzemeler 

(Plaka, çiviler, çekiç ve aparatlar) her biri ayrı, ayrı kutulanmıĢ, orijinal ambalajları içinde ve 

çivilerde ihtiyaç birimlerine göre paketlenerek teslim edilecektir. 

5.2. Kısmi teslimat yapılabilecektir. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu 

alımın tamamını kapsayacaktır. Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 

5.3. Alternatif teklifler: Ġhale konusu iĢe iliĢkin olarak istekliler teknik Ģartname 

hükümleri için teknik Ģartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif 

tekliflerin teknik Ģartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak Ġhalede teknik 

Ģartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi 

durumunda, ihtiyacı karĢılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. Teknik Ģartnameye 

alternatif teklif verilmesi halinde teklifler idari Ģartnameye uygun olarak verilecektir. Ġdari 

Ģartname hükümlerine ait alternatif teklif verilemeyecektir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

6.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda sırası 

ile istekli tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgelerdeki belgeler tutarına (yüksek olan) 

göre ve erken teslim süresi esas alınacaktır. 
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6.2. Ġstekliler tekliflerini (TL.) Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

7 - Ġhale, Ġdari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Ġhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no‘lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo ile 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 25/07/2018 ÇarĢamba Saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5869/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

374 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. Gıda Dan. Zemin 

ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 

Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 2018/555 esas nolu kararı ile ―Dava Konusu ĠĢlemin 

Yürütmesinin Durdurulması Ġsteminin Reddine‖ hükmedildiğinden, Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. 

Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti. hakkında, 12.06.2018 tarihli ve 30449 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiĢ olan Obje Müh. Müt. Mim. ĠnĢ. Gıda Dan. Zemin ve 

Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. ġti. nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi ve kurucu 

ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya 

teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da 

olamayacağına iliĢkin iĢlemlerin yürütmesi durdurulmuĢ olup, 27.06.2018 tarihli ve 114837 sayılı 

Makam Olur‘u ile yürütmenin durdurulması iĢlemi iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5915/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim elemanı 

Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 

12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 

30.04.2018 tarihli ve E.2017/3008-K.2018/1101 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI 

hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 29.06.2018 tarihli ve 

115119 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5916/1/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Kağıthane Ġlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934854 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim elemanı 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. No: 11096445156) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. Ġdare Mahkemesinin 17.04.2018 tarihli ve 

E.2018/806 sayılı ―yürütmenin durdurulması isteminin reddi‖ kararına karĢı davacı tarafça istinaf 

yoluna baĢvurulduğu, Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 6. Ġdari Dava Dairesinin 23.05.2018 tarihli 

ve YD Ġtiraz No: 2018/395 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin dava sonuna kadar ve teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet 

kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 29.06.2018 tarihli ve 115030 sayılı Makam Olur‘u ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5916/2/1-1 

————— 

27.12.2017 tarihli ve 31942 sayılı Bakanlık Makam Olur‘u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, CME 

Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar 

Veysel SELVĠ (Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 07.06.2018 tarihli ve E.2018/440 sayılı kararı ile ―dava 
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konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 

31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Veysel SELVĠ hakkında tesis edilmiĢ 

olan ―denetçi belgesinin iptali‖ iĢleminin yürütülmesi 29.06.2018 tarihli ve 115145 sayılı Makam 

Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5916/3/1-1 

————— 

Kırklareli Ġli, Merkez Ġlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen YeĢil Trakya Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin kuruluĢ ortağı Sönmez AKGÜN 

(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli 

ve E.2017/1521-K.2018/688 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 

19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sönmez AKGÜN hakkında tesis edilmiĢ 

olan idari iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan kısmı 29.06.2018 tarihli ve 114886 sayılı Makam 

Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 5916/4/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256066, 183538 ve 121736 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 27.07.2017 tarihli ve 

18407 sayılı Bakanlık Makam Olur‘u ile Kanun‘un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile ―yeni iĢ 

almaktan cezası‖ verilen 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim 

Ltd. ġti.‘ nin kuruluĢ ortağı Egemen ERGUN‘un (Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil 

No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. Ġdare Mahkemesinin 

31.05.2018 tarihli ve E.2018/1156 sayılı kararı ile ―yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu 

iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiĢ olan iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile 

ilgili olan kısmının yürütülmesi 29.06.2018 tarihli ve 115066 sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5916/5/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Eryaman Mahallesi imarın 46484 ada 

1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı değiĢikliğine‖ istinaden 3194 sayılı 

Ġmar Kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 

85334‘nolu parselasyon planı, 05.07.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay 

süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85334 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

Eryaman Mahallesi, Ġmarın 46484 ada 1 sayılı parsel. 

 5917/1-1 

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

Ġnönü Mahallesi 43349 adanın güneyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına iliĢkin 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5918/1-1 
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Sabancı Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE 

UZMANLIK 

ALANI UNVANI ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sosyal 

Psikoloji 
Prof. Dr. 1 

ĠliĢkiler Bilimi, özellikle yakın 

iliĢkiler ve Trafik ve UlaĢım 

Psikolojisi, yol kullanıcı davranıĢları 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizik Doç. Dr. 1 

Ferroelektirk ve piezoelektrik 

malzemelerin sentezi ve 

karakterizasyonu, Lityum-iyon 

bataryaları ve süperkapasitörler için 

elektrod malzemelerin sentezi ve 

karakterizasyonu, süperkapasitor üretimi 

ve dizaynı, nanomalzemelerin ıslak 

kimyasal yöntemler ile 

sentezlenmesi, elektron paramanyetik 

rezonans spektroskopisi konularında 

üst düzey uluslararası dergilerde 

yayın yapmıĢ olmak. 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim ve 

Strateji Bilim 

ve Teknoloji 

Politikası 

ÇalıĢmaları 

Doç. Dr. 1 

GiriĢimcilik, akademik giriĢimcilik, 

teknoloji giriĢimciliği, giriĢim 

hızlandırma ve kuluçka programları 

yönetimi, üniversite-sanayi teknoloji 

transferi, teknoloji ve yenilik 

yönetimi, nanoteknoloji yenilik 

sistemleri ve teknoloji transferi 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmıĢ olmak. 

 

Ġlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin Ġlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin 

https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik ĠĢ 

BaĢvuruları kısmından ulaĢılabilir. 5928/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/503983 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI EMNĠYET GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
RüĢtü Ünsal Polis Meslek Yüksek 

Okulu Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ġirinyer/ĠZMĠR 

Adresi Menderes Cad. N:407 ġirinyer/ĠZMĠR Tel-Faks 0232 487 13 45 

Posta Kodu 35120 E-Mail rustuunsalpmyobis@egm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

MUSTAFA DURMAZ GIDA 

PAZARLAMA ĠNġAAT NAKLĠYAT 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

MUSTAFA DURMAZ 

Adresi 
Karaağaçlı Mah. Ġbramka Cad. No:6 

ġehzadeler/MANĠSA 

Karaağaçlı Mah. Ġbramka Cad. 

No:6 ġehzadeler/MANĠSA 

T.C. Kimlik No.  15725622246 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6240394259  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11795  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (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. 

 5919/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

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. 

 5913/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

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. 

 5912/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2018 - 236 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2018 - 3539 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesinde bulunan Türkmenören YerleĢimi 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 615 nolu parselde ev yapım talebine iliĢkin, Bozova 

Kaymakamlığı ilçe yazı iĢleri Müdürlüğünün 05.04.2018/E.998 sayılı yazısı ve eki dilekçe,  

ġanlıurfa Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2018 tarih ve 3421 sayılı kararı 07.06.2018 tarihli 

uzman raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.01.2017/2368 sayılı 

kararı okundu. Fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesinde bulunan, Türkmenören YerleĢimi 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 615 nolu parselde bulunan yapının,  

• II. derece arkeolojik sit alanı içerisinde olmasından 2863 sayılı Yasa kapsamında yerine 

yeni inĢaat yapılması talebinin uygun olmadığına 

• 2863 Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

tesciline,  

• Sivil mimarlık örneği özelliği gösteren taĢınmazın yapı grubunun II. grup yapı olarak 

belirlenmesine  

• Tapu Müdürlüğünce ‖Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ ve ―II. Grup 

Yapıdır‖ Ģerhlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine,  

• Yapıya ait tescil fiĢinin hazırlanmasına, 

• TaĢınmaza iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak 

Kurulumuza iletilebileceğine 

karar verildi. 5853/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2018 - 236 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2018 - 3536 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gürlüce 

YerleĢimi ve Nekropol Alanı‘nın tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 01.06.2018/E.477370 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

13.06.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gürlüce 

YerleĢimi ve Nekropol Alanı‘nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanına tekabül eden taĢınmazların tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, 

Gürlüce YerleĢimi ve Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 
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3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 
 5854/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2018 - 236 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2018 - 3537 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Gerdek Mahallesi Çinpolat mevkiinde bulunan Çinpolat 

YerleĢimi‘nin tescil edilmesine iliĢkin, ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

01.06.2018/E.477370 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13.06.2018 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Gerdek Mahallesi Çinpolat mevkiinde bulunan Çinpolat 

YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle, üzerinde günümüz yerleĢimi olması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi 

gereğince ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanına tekabül eden taĢınmazların tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―II. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, 

Çinpolat YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.06.2018 - 233 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.06.2018 - 3500 ġANLIURFA 

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Özlüce Mahallesi Ayindinli Tepe mevkii sınırları içerisinde 

bulunan düz yerleĢimin tescil edilmesine iliĢkin Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü‘nün 24.05.2018/E.449545 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 13.06.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Özlüce Mahallesi Ayindinli Tepe mevkii sınırları içerisinde 

bulunan Özlüce düz yerleĢiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanına tekabül eden taĢınmazların tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, 

Özlüce Düz YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 5876/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 5877/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 5878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 5879/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 5880/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 5881/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 5882/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 5883/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 5887/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2018/11997 “Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişiklik 2014 Yılı Türkiye Ülke

Aksiyon Programına Ait Özel Koşullar (IPA/2014/031-874)”ın
Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili

Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/8)
–– TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/2)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/39)
–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2018 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
–– Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2018 Tarihli ve 2014/1924 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2018 Tarihli ve 2014/8722 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 4/7/2018 tarihli ve 30468 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


