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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TARİFE

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı

maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçün-

cü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci

kısmın ikinci bölümünün sekinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten

fazla olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EANOSS TĠPĠ TSI BELGELĠ VAGON ĠMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 
900 ADET TSI SERTĠFĠKALI ÇAP 920 MM 22,5 TON DĠNGĠL BASINÇLI 

KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/371888 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 EskiĢehir/TÜRKĠYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) - 0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - Ġhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 900 adet TSI sertifikalı çap 920 mm 22,5 ton 

dingil basınçlı Komple Tekerlek Takımı 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 
3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 05.09.2018 günü ve saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat Müdürlüğünden 
(KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6542/1-1 
—— • —— 

TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ORTAKLAR-DENĠZLĠ HAT KESĠMĠNDEKĠ 
ĠSTASYONLARDA BULUNAN MAKASLARA MONTE EDĠLECEK MAKAS 

MOTORLARININ TEMĠNĠ VE MONTAJI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/362086 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ 
ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : Malzeme Listesinde BelirtilmiĢtir. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
BaĢkanlığına 06.08.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

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

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6452/1-1 
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ASKORBĠK ASĠT (C VĠTAMĠNĠ) ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 2.000 kg Askorbik Asit (C Vitamini) alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 08.08.2018 ÇarĢamba günü, saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 08.08.2018 ÇarĢamba günü saat 14:00‘da kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (312) 397 33 65 - 66    Faks: (312) 397 33 74 - 71 

 6598/1-1 

————— 

TOZ ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz ġeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 06.08.2018 Pazartesi günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 06.08.2018 Pazartesi günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No :13/1 Yenimahalle / ANKARA 

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

 6599/1-1 
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39 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı ―39 kalem Laboratuvar Cihazı‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

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

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/08/2018 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6601/1-1 
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TELEFERĠK HATTI, YAP ĠġLET DEVRET MODELĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Amasya Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - ġehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasında 1.488 m uzunluğundaki teleferik hattı, 

tesisinin yapımı iĢinin mülkiyetin gayriayni hak tesisi ile ve 25 yıl süre ile iĢletilip, bu süre 

sonunda Ġdareye devir edilmesi iĢi, 2886 sayılı D.Ġ.K.nun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü 

ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Madde 2 - Ġhalenin Yapılacağı Adres: Merkez Belediye Parkı Valilik yanı Zabıta 

Müdürlüğü Hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda, Amasya Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte serbesttir. 

En Son Teklif ve Doküman Teslim Tarihi ve Yeri: 14/08/2018 saat:12.00 ye kadar Mali 

Hiz. Müd. Ġhale ve Satınalma Servisine teslim edilecektir. (Bu tarih ve saatten sonra Ġhale 

Dokümanı teslim alınmayacaktır.) 

Ġhale Tarihi : 14/08/2018 Salı günü 

Ġhale Saati : 14:30 

Madde 3 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel istekliler de aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; (2018 yılı) 

b) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2018 yılı) 

c) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2018 yılı) 

d) Yeterlik baĢvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri;  

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

f) 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.  

g) Bu Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu.  

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

i) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

Mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:  

j) Ġsteklinin 15.000.000,00.-TL (OnbeĢmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
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mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun 

ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur.  

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

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

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

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Geçici Teminatların Miktarı ve süresi 

- Geçici teminat miktarı (Muammen Bedelin en az %3‘ü) 1.275.000,00.-TL 

(BirmilyonikiyüzyetmiĢbeĢbinTürkLirası ) 

- Geçici Teminat Miktarı (yıllık kira bedeli x kira süresi x %3‘ü) 75.000,00-TL 

(yetmiĢbeĢbin) 

Mektupların süresi en az 300 gün olacaktır. 

Madde 4 - 

Tahmin Edilen (Muhammen Bedel) 

YaklaĢık Yatırım Maliyeti: 42.500.000.00 TL + KDV‘dir. Yıllık Kira Bedeli 100.000,00 TL + KDV  

Geçici teminat yaklaĢık yatırım maliyetinin en az % 3‘ü olan 1.275.000,00 TL‘dir.  

Geçici Teminat (Kira Bedeli üzerinden) 75.000,00 TL 

Madde 5 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

Ġhale dokümanının görülebileceği yer  : Mali Hizmetler Müd. Ġhale Servisi 

Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müd. Ġhale Servisi 

Doküman Bedeli : 1.500.00 TL + KDV 

Madde 6 - ĠHALENĠN ġEKLĠ 

2886 sayılı D.Ġ.K.nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

 6575/1-1 

—— • —— 

SU TESĠSĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Kocaeli İli Derince Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Derince Belediyesine ait, Çenesuyu Doğal Kaynak Suyunun Dolum Tesisi 

Binası ve tesis içerisindeki üretim için kullanılan tüm makine ve teçhizatlar, depolar, 

müĢtemilatlar, Çenesuyu KaĢık Tesisi ve Çınarlı Mah. 151, 152 ve 153 parsel sayılı taĢınmazlar 

ile Orman ĠĢletme Müdürlüğünden kiralanan su kaynaklarının, kaynaktan fabrikadaki üretim 

tesislerine, üretim tesislerinden Çenesuyu KaĢık tesislerine kadar olan isale hattı ile Çenesuyu 

isim hakkının amacına uygun olarak kullanılmak Ģartıyla 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 

36. maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhale, 08.08.2018 ÇarĢamba günü, saat 10.30‘da Çenedağ Mahallesi, Denizciler 

Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye konu tesisin aylık muhammen kira bedeli 250.000,00TL+KDV olup 3 (üç) 

yıllık muhammen kiralama bedeli 9.000.000,00- TL+KDV ve Geçici teminatı 270.000,00- TL dir. 
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4 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden; 

a) Gerçek KiĢiler: 

4.a.1. Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl), 

4.a.2. Nüfus Kayıt Örneği 

4.a.3. Ġkametgâh Senedi 

4.a.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 

4.a.5. Vekâleten katılması halinde vekilin Noter tasdikli vekâletnamesi (Asıl) ile sadece 

vekilin Noter onaylı imza beyannamesi (Asıl), 

4.a.6. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi (Asıl) 

4.a.7. Derince Belediyesinden ―borcu yoktur belgesi‖ 

4.a.8. Katılımcı tarafından imzalı Ģartname 

4.a.9. ġartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz  

b) Tüzel KiĢiler: 

4.b.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri veya karar 

defteri (Asıl) 

4.b.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2018 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili 

Meslek Odası Belgesi (Asıl) 

4.b.3. Ticaret Sicil Gazetesi 

4.b.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 

4.b.5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi (Asıl) 

4.b.6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı 

imza beyannamesi örneği (Asıl) 

4.b.7. Derince Belediyesinden ―borcu yoktur belgesi‖ 

4.b.8. ġirket veya Derneğin Kanuni adresini belirten adres beyanı 

4.b.9. Katılımcı tarafından imzalı Ģartname 

4.b.10. ġartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz  

5 - Diğer ġartlar; 

a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup, istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

b) Ġhale dosyası, Ġdare adına Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00- TL karĢılığında 

alınacak ve dosya imza karĢılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. 

c) Ġstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini 

eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.08.2018 Salı günü, saat 16.30‘a kadar Derince 

Belediyesi Merkez Bina 2. katta bulunan Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi aynı 

tarih ve saatte kadar Ġdareye ulaĢması Ģartıyla iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

d) Yabancı uyruklu istekliler ihaleye katılamaz. 

6 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği 

takdirde ihaleyi yapmayabilir. 

2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 6545/1-1 
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PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ 

MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hatay Havalimanı Müdürlüğünden: 

Plaka Tanıma Sistemi ve Araç Altı Görüntüleme Sistemi Mal Alımı DHMĠ Ġhale 

Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/373665 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : DHMĠ Hatay Havalimanı Müdürlüğü 

b) Telefon : 0 (326) 235 13 10 

c) Faks Numarası : 0 (326) 235 13 09 

d) Ġhale Dokümanının 

    Görülebileceği Adres : DHMĠ Hatay Havalimanı VIP 1. Katında bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal ġefliği 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal alımı - 1 Adet ―Plaka Tanıma Sistemi‖ ve 1 Adet 

―Araç Altı Görüntüleme Sistemi‖ 

b) Teslim Yeri : DHMĠ Hatay Havalimanı Müdürlüğü Ana GiriĢ Nizamiyesi 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 60 (altmıĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMĠ Hatay Havalimanı VIP 1. Katında bulunan Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.09.2018 Pazartesi Günü, Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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, 

standart forma uygun belge,  

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

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin 

kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden 

kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı 

olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu, 

3) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4) Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.  

4.2.3. Teklif edilen Plaka Tanıma Sistemi ve Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait teknik 

bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar, 
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4.2.4. Plaka Tanıma Sistemi ve Araç Altı Görüntüleme Sisteminin teknik özelliklerini 

belirtir orijinal kataloglar, (Genel BroĢürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)  

4.2.5. Teknik Ģartnameye cevaplar, (Teklif konusu Plaka Tanıma Sistemi ve Araç Altı 

Görüntüleme Sisteminin özellikleri, açık ve net bir Ģekilde belirtilecektir. ġartnameye sırası ile 

cevap verilecektir. (ġartnamedeki özellikleri karĢılar, aynısı, kabul edildi, anlaĢıldı vb. ifadeler 

kullanılmayacaktır.) 

4.2.6. Plaka Tanıma Sistemi ve Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait 10 yıl geçerli 

fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden 

yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.) 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, ―Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya 

pazarlamasını yapmıĢ olmak.‖ kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli 

malı belgelerini sunması kaydı ile %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk lirası) karĢılığı 

aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi numarası 

vb. bilgileri ile birlikte Hatay Havalimanı Satın Alma ve Ġkmal ġefliğinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Hatay Havalimanı VIP 1. Katında 

bulunan Ġnsan Kaynakları ve Ġdari ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

tamamen serbesttir. 6549/1-1 
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KASTAMONU BELEDĠYESĠ KUZEYKENT MAHALLESĠ 1178 ADA 1 PARSELĠN 

(TĠCARET-KONUT ALANI E=3.00 10.962,00 m²) VE MEHMET AKĠF ERSOY 

MAHALLESĠ 712 ADA 353 PARSEL (KONUT ALANI A-4  4.305,17 m²) 

SATIġI YAPILACAKTIR 

Kastamonu Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI  

MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1178 ada     

1 nolu parsel (TĠCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih 94 nolu 

kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği ve Mehmet Akif 

Ersoy Mahallesi 712 ada 353 nolu parsel (KONUT ALANI A-4) Belediye Meclisin 07.05.2018 

tarih 77 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği 2886 

Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satıĢı yapılacaktır. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ 

MADDE 2: Ġsteklilerce ihale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya 

Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 TL (BeĢyüztürklirası) yatırılarak 

Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden alınabilir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ 

MADDE 3: ĠĢin ihalesi 13.08.2018 Pazartesi günü saat 15.00-15.20 saatleri arasında 

Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat: 5‘te bulunan 

Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ  

MADDE 4: Ġhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parselin Muhammen 

Bedeli 20.000.000,00 TL (Yirmimilyontürklirası), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 353 

nolu parselin Muhammen Bedeli 2.275.000,00 TL (ĠkimilyonikiyüzyetmiĢbeĢbintürklirası) olup 

belirlenen bedeller üzerinden ―Kapalı Teklif Usulü‖ uygulanmak suretiyle satıĢları yapılacaktır. 
 

MAHALLESĠ ADA PARSEL 

YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 

MUHAMMEN 

BEDELĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

KULLANIM 

AMACI 

Kuzeykent 1178 1 10.962,00 m² 
20.000.000,00 

TL 

600.000,00 

TL 

TĠCARET.-

KONUT ALANI 

E=3.00 

M. Akif 

Ersoy 
712 353   4.305,17 m² 

  2.275.000,00 

TL 

  70.000,00 

TL 

KONUT ALANI 

A-4 
 

TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR  

MADDE 5: 

a. Geçici Teminat: ĠĢin tahmin edilen Muhammen Bedeli‘nin %3‘ünden az olmamak 

Ģartıyla yukarıda belirtilmiĢtir. 

b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1) Tedavüldeki Türk Parası, 

2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi‘ne uygun olarak düzenlenmiĢ banka 

teminat mektupları, 

3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları. 

c. Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. 
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ç. Ġhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00‘a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu ġubesi 

Belediye BaĢkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. 

Maddesi‘ne uygun olarak düzenlenmiĢ bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri Ģarttır. Ġhale 

günü saat 12.00‘dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli 

yatırmayanlar ihaleye iĢtirak edemezler. 

ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

MADDE 6: Ġhale teklif Ģartları Ģartnamelerde belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER VE TEKLĠFLERĠN 

HAZIRLANMASI 

MADDE 7: 

a. Ġç Zarf: Ġç zarf teklif mektubunu içerecektir. 

1) Teklif mektuplarında Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak, 

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen 

rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak giriĢim tarafından verilen teklif 

mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmiĢlerse vekilleri tarafından imzalanacak,  

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 

bulunan teklifler geçersiz sayılacak, 

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 

üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 

yapıĢtırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b. DıĢ Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmıĢ, mühürlenmiĢ/imzalanmıĢ iç zarf ve baĢvuru 

dilekçesi ile birlikte; 

1) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres 

bilgilerinin belirtilmesi), 

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ sureti), 

3) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası‘ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası‘ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı 

idarece görülmüĢ sureti), 

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

7) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi‘nde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

8) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ sureti), 

9) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için düzenlenmiĢ noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi, 
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10) Ġlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

11) Ġlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu ġubesinin (TR 02 0001 5001 

5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ banka dekontu, Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ tahsilat makbuzu veya Kastamonu 

Belediyesi adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün süreli 

ve teyit yazılı). Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

13) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine 

yatırılabilir.) 

Tüm belgeler istenilen Ģekilde hazırlanıp dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp 

istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, 

açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır. 

ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE 8: 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmıĢ olsa dahi ihale iptal 

edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme feshedilerek 

kesin teminatı irada kaydedilir. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

MADDE 9: 

a. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç ihale günü saat: 12.00‘ye kadar sıra numaralı 

alındılar karĢılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No: 5‘deki Kastamonu Belediyesi Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiĢtirilmek maksadıyla geri 

alınamaz. 

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE 10: 

Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır. 

MADDE 11: 

ĠĢbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 parselin 

(Ticaret-Konut Alanı E=3:00), ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 353 nolu parselin 

(Konut Alanı A-4) satıĢı ihale Ģartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 12: 

Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 6553/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA VE  

ĠġLETME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Kütahya Ġli, Merkez Ġlçesi, Meydan Mahallesi, Musalla Caddesinde bulunan, 1450/1646 

hissesi ―Vakıflar Genel Müdürlüğü‖ne ait olan, tapunun (23) pafta, (928) ada, (1) parselde ki 

―Kargir Bina‖ vasıflı, 1.646,22 m2 yüzölçümlü taĢınmaz, yurt ve iĢyeri olarak kullanılmak üzere 

30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35//a maddesi gereği kapalı teklif usulü 

toplam yapım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır. 

 

ĠLĠ Kütahya 

ĠLÇESĠ Merkez 

MAHALLESĠ Meydan 

CADDESĠ Musalla Caddesi 

CĠNSĠ (Vasfı) Kargir Bina 

YÜZÖLÇÜMÜ 1.646,22 m² 

PAFTA NO 23 

ADA NO 928 

PARSEL NO 1 

VAKIFLAR GENEL MECLĠSĠ 

KARARI TARĠHĠ VE NOSU 
28/05/2018- 252/230 

VAKFI Vakıflar Genel Müdürlüğü (1450/1646 hisse) 

MUHAMMEN BEDEL 

6.954.642 TL 94 KRġ 

(altımilyondokuzyüzellidörtbinaltıyüzkırkiki 

Türk Lirası doksandört KuruĢ) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT 
208.639 TL 29 KRġ (ikiyüzsekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk 

Lirası yirmidokuz KuruĢ) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ 29/08/2018 - Saat:10:30 

 

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi‘nin 28.05.2018 tarihli ve 252/230 sayılı 

Kararına istinaden aĢağıda belirtilen asgari Ģartlarla ihale edilecektir. 

1) Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karĢılanmak ve yapılan proje dahil tüm 

muhdesatın peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve teberru etmek 

kaydıyla mimari avan projesine uygun, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 

projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değiĢikliğin 

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘ne 

ve ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, Ġdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluĢların 

onayının alınmasını müteakip inĢaat ruhsatının alınması, 3 (üç) yıl içerisinde inĢaatın bitirilerek 

tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmıĢ olarak gerekli tüm izinlerin alınarak 

kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer 

nüshasının Ġdaremize teslim edilmesi, 

2) Kira bedellerinin; sözleĢme imzalandığı tarihinden itibaren inĢaat süresi olan 3 yıl için 

aylık 1.500,00 TL sabit kira, 4. yıl aylık 14.500,00-TL, müteakip yıllarda ise her yıl için bir 

önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli 

olarak alınması, 
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3) Ekspertiz raporunda öngörülen 224 kiĢilik yurt kapasitenin azalmasından ötürü hiçbir 

Ģekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleĢme süresinin uzatılmaması, öngörülen 

öğrenci kapasitesinin üzerine çıkılması durumunda sözleĢmedeki kira bedeline göre oransal 

olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması, 

4) Kütahya Belediyesi‘ne ait 196/1646 hissenin (196,03 m2), inĢaat ruhsatı alınmasından 

önce 2018 yılı için 310.000,00 TL bedel üzerinden ―Vakıflar Genel Müdürlüğü‖ adına satın 

alınarak tapu tescilinin sağlanması, bu bedelin Yüklenici tarafından karĢılanması, 

5) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 

avan proje bedelinin sözleĢme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def‘aten 

ödenmesi, 

6) Ġlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleĢme süresinin bitiminden önce 

taĢınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm masrafların, 

hakların ve yapılan imalatların peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve 

teberru edilerek, tüm hak ve yapılan imalatların Ġdaremize bırakılması 

7) SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın 

baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

8) SözleĢme süresi sonunda Ġdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 

durumunda Ġdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve 

kullanılabilir Ģekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 

bulunulmadan Ġdaremize teslim edilmesi, Ġdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde 

eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, 

ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiĢtirilmesi, 

Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiĢtirilmemesi halinde zikredilen malzemenin 

bedelinin, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise 

Ġdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi, 

9) Yüklenicisi tarafından vakıf taĢınmaz ve inĢaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması 

Yapım karĢılığı 30 (otuz) yıl süreyle kira ve iĢletme ihalesine konulmuĢtur. 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı  

No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasının (2). katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-16:30 saatleri arasında 

Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak ġube 

Müdürlüğünde görülebilir. 

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65   43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde 

bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına vermeleri gerekmektedir. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmıĢ, 

mühürlenmiĢ / imzalanmıĢ iç zarf ile birlikte, 

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1) 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
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a. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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 sirkülerinin aslı veya 

aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde örneğe uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi 

(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 10'una kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

b. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide karĢı 

taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı aĢmamak 

üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter tasdikli 

TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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c. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) bu belgelere sahip alt 

yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt 

yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere 

katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

j) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun Ġhalelerden Yasaklılık 

Durum Formu (Ek:6), 

l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL 

olup Vakıflar Bankası Kütahya ġubesindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 no‘lu Bölge 

Müdürlüğü hesabına iĢin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale 

dokümanı alınacaktır. 

m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun 

n) Yer Görme Formu (Ek:7) 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘ne verilecek olup, dosyalar 

Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII - Bu iĢe ait ilan bedelleri defaten Ġdaremize sözleĢme yapılmadan önce yatırılacaktır. 

VIII - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0 274 223 64 76 

FAKS : 0 274 224 11 71 

Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

E-MAĠL : kutahya@vgm.gov.tr. 

Ġlan olunur. 6285/1-1 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ  

KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Hacı Arap Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesi, Cumhuriyet 

Mahallesinde bulunan, tapunun (4388) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taĢınmazların 

üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 28/05/2018-273/235 sayılı Kararında 

belirtilen Ģartlar çerçevesinde 35 (Otuz beĢ) yıl süreyle ĠnĢaat veya onarım yapılmak üzere 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım kira 

ihalesine çıkartılmıĢtır. 
 

ĠLĠ  Kayseri  

ĠLÇESĠ  Kocasinan 

MAHALLESĠ  Cumhuriyet 

SOKAK Kocasinan Bulv. 

CĠNSĠ Arsa  

YÜZÖLÇÜMÜ  4.456,11 m2 

PAFTA NO. - 

ADA NO. 4388 

PARSEL NO. 1 

VAKIFLAR MECLĠSĠ KARAR 

TARĠH VE SAYISI  
28/05/2018 - 273/235 

ĠHALE USULÜ 
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi gereği 

kapalı teklif usulü 

ĠġĠN NEVĠ VE NĠTELĠĞĠ 

Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 11/12/2017 - tarih 5938 sayılı yazısı ile 

Vakıflar Meclisinin 28/05/2018 - 273/235 sayılı Meclis 

Kararlarında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 35 (Otuz beĢ) 

yıl süreyle inĢaat Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama 

ihalesi iĢi. 

ĠġĠN TAHMĠNĠ BEDELĠ 

7.214.872 TL (yedimilyonikiyüzondörtbinsekizyüzyetmiĢiki 

Türk Lirası) (yapım/onarım (inĢaat) maliyeti ile yapım/ 

onarım (inĢaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli 

toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT 
216.447 TL (ikiyüzonaltıbindörtyüzkırkyedi) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3‘üdür.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ 10/08/2018 - 14:30 
 

I - Mülkiyeti Hacı Arap Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesi, 

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, tapunun (4388) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı 

taĢınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 28.05.2018 - 273/235 sayılı 

Kararlarında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 35 (Otuz beĢ) yıl süreyle yapım veya onarım karĢılığı 

ihalesi iĢinde; 
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1) ĠĢin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması, 

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl yıllık 12.000,00 (onikibin) TL, 2. Yıl önceki yılın 

kirası + Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ Oranı (12 aylık ortalamalara göre değiĢim % oranı) kadar, 3. Yıl 

yıllık 320.625,00 TL + ĠnĢaat Süresi Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ Oranı kadar, 4. Yıldan itibaren sözleĢme 

süresi olan 35. Yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın yıllık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE 

eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması, 

3) Söz konusu kira bedelleri, taĢınmazın mevcut (M Ticaret + Konut) imar durumu 

doğrultusunda ticari tesis (ticari büro, dükkan, showroom) fonksiyonu gözetilerek belirlenmiĢ 

olup, öngörülen fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, Ġdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca 

uygun görülerek değiĢmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluĢan bedellerden az 

olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi, 

4) Varsa taĢınmaz üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin 

alınarak yıkılıp kaldırılması, infaz-tevhit, terk vb. iĢlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, 

inĢaat aĢamasında, ilgili kurum ve kuruluĢlarca zemine iliĢkin önerilebilecek tahkim ve 

iyileĢtirme çalıĢmaları da dahil olmak üzere, tüm iĢ ve iĢlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi 

ve sonuçlandırılması, bunlara iliĢkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karĢılanması, bu 

nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleĢme süresinin uzatılması talebinde 

bulunulmaması, 

5) Yatırıma konu taĢınmaza iliĢkin inĢaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak 

terk edilmesi gereken (yol, yeĢil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. 

Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamıĢ olması kaydıyla) bu kısımların istikamet 

rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının % 40‘ın 

üzerinde olması halinde, bu oranı aĢan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak 

üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

6) Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, sözleĢme süresi dolmadan taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan 

masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların Ġdareye/vakfına gelir kaydedilmesi ve 

imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye/ vakfına terk ve teberru edilmiĢ sayılması, 

7) SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar, taĢınmazın 

baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

8) Bölge Müdürlüğünün değerlendirmeye esas ekspertiz raporunda; ‗Gerek taĢınmazın 

yapım karĢılığı kiralanmasına iliĢkin talep dilekçesi ve eki taslak projede gerekse ekspertiz 

görevlendirilmesinde fonksiyon belirtilmediği, imar çapına uygun ‗ticari iĢletme‘ olacak Ģekilde 

değerlendirme yapıldığı, taĢınmaza verilecek fonksiyon hususunda imar durumu/imar planı 

Ģartları gereği (M) Ticaret + Konut olan fonksiyonun tercihen ticaret olarak seçilerek, bölgede 

görülen ve yol boyu konumlanan ‗ticari, büro, dükkan, showroom‘ olarak öngörüldüğü‘ 

belirtildiğinden, yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl içerisinde, mevcut (M Ticaret + Konut) 

imar durumu doğrultusunda ticari tesis (ticari büro, dükkan, showroom vb.) yapılmak üzere, 

taĢınmaz için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlardan 

onaylatılarak inĢaat ruhsatının alınması ve inĢaatın bitirilerek iĢletmeye geçilmesi, 

Kaydıyla, toplam 35 yıl süreyle yapım veya onarım karĢılığı kira ihalesine çıkarılmıĢtır. 
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II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 

Kocasinan/KAYSERĠ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. 

katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri adresindeki 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğünde görülebilir. 

Ġhale Dokümanı 100,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir.  

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak ġube 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3)  
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g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında 

yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif 

bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si 

değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 
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j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak 

ġube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım 

ve Emlak ġube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 

herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 

müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır. 

XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

XII - ĠĢ bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu iĢe iliĢkin hazırlanan Ģartname, sözleĢme ve ihale dosyasının incelenmesi 

gerekmektedir.  

TEL : 0 (352) 222 66 40 Dahili: 7151 - 7300 

FAKS : 0 (352) 231 05 87 

E-MAĠL : kayseri@vgm.gov.tr.  

Ġlan olunur. 6516/1-1 
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KIRġEHĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Kaman Ġlçesi sınırlarında bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 

maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu hükümlerine göre Açık 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1 - KırĢehir Ġli Kaman Ġlçesi sınırlarında j31c1, j31d2 paftası içerisinde, aĢağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 4558,92 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;  

Poligon No: 1 

 1.Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 564225 563270 560334 

Yukarı (X) 4332919 4331330 4335195 

 

Poligon No: 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 557245 559244 559000 557000 557000 556270 555500 

Yukarı (X) 4342965 4341990 4342000 4342000 4340000 4337575 4338390 

 

Poligon No: 3 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 557000 559000 559000 559244 569700 565580 563000 

Yukarı (X) 4340000 4340000 4342000 4341990 4336900 4337408 4338439 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 

Sağa (Y) 561364 564838 564225 560334 559100 556270 

Yukarı (X) 4335302 4333940 4332919 4335195 4336820 4337575 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 102.835,10 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 3.085,05 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1 ġartname ve Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz 

olarak görülebilir. ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir 

Vakıfbank Ģubesi TR 590001500158007289070767 

hesabına yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 14.08.2018 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü 
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3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati : 14.08.2018 günü saat 10.15 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

a) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

b) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

4 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

6 - Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

8 - Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin 

yazılı taahhütname. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

15 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Ġrtibat : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi ) 

Tel : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 

Ġlan olunur. 6503/1-1 
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TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK SATIġ ĠLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (―Fon‖) aĢağıda ticaret unvanı belirtilen ġirkete, 

Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/5311 D. ĠĢ sayılı sayılı dosyasından 

verilen kararla kayyım olarak atanmıĢ; Fon Kurulu tarafından ġirket varlıklarının ticari ve iktisadi 

bütünlük kapsamında satıĢına karar verilmiĢ olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü 

Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20‘nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 134‘üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve Ġktisadi 

Bütünlük OluĢturan Mahcuzların SatıĢına ĠliĢkin Yönetmelik (―Yönetmelik‖) kapsamında, kapalı 

zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 

yasal takyidatlardan ari olarak ihale Ģartnamesinde (―ġartname‖) belirtilen kayıt ve Ģartlarla satıĢa 

çıkarılmıĢtır.  

MALĠK 

Ofisset Ofis Donanımları Anonim ġirketi 

TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

Fon Kurulu kararıyla oluĢturulan ―Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi 

Bütünlüğü‖, ―Malik‖e ait, Osmaniye Ġli, Toprakkale Ġlçesi, Tüysüz Mahallesi, Leçelik Mevkiinde 

bulunan 120 ada, 1 parselde kain gayrimenkul (Fabrika), menkul mallar (demirbaĢlar, makina ve 

teçhizatlar, mamul-yarı mamul-hammadde, taĢıtlar), markalar ve internet alan adı ile bu 

varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleĢmeler ile bu 

sözleĢmelerden doğan ancak baĢlı baĢına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer 

tüm mal, hak ve varlıklardan oluĢmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  

―Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖nün muhammen bedeli 

14.800.000.- (Ondörtmilyonsekizyüzbin) TL‘dir. 

TEMĠNAT  

Ġhaleye katılabilmek için ―Fon‖un T. Ziraat Bankası A.ġ Levent ġubesi nezdindeki IBAN: 

TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 1.480.000.- (Birmilyondörtyüzseksenbin) TL 

nakit teminatın, ―Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli‖ 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dıĢında; 5411 sayılı Kanunun 

3‘üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmıĢ TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak ―Katılımcı‖nın 

doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 

teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin ―Fon‖ adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiĢ belgenin ―ġartname‖de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 04.09.2018 tarihinde saat 17:00‘a kadar ―SatıĢ Komisyonu‖na 

teslim edilmesi gerekmektedir.  
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ĠHALE GÜNÜ, SAATĠ VE YERĠ 

Ġhale 05.09.2018 tarihinde, saat 14:30‘da ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

Ġstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Ġhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile baĢlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (―Kısa Liste‖) 

oluĢturulduktan sonra, açık artırma aĢamasına geçilecektir. 

KATILIM ġARTLARI  

1 - ―Yönetmelik‖in 12‘nci maddesinde belirtilen satıĢa iĢtirak edemeyecek kiĢiler ve iĢbu 

ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kiĢiler ile 

bu kiĢilerin tek baĢına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kiĢiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kiĢi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3 - FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca 

Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara 

aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerde ortaklığı bulunanlar 

ihale sürecine katılamazlar. 

4 - Ġhale Sürecine ―Ġhale ġartnamesi‖ almak suretiyle katılan ―Katılımcılar‖ın, 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18‘inci, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 101, 102 ve 109‘uncu maddeleri kapsamında aranan Ģart ve mükellefiyetleri tam 

ve eksiksiz olarak sağladığını taahhüt etmeleri gerekmektedir.  

5 - ―ġartname‖de belirtilen diğer Ģartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

ĠNCELEME 

―ġartname‖, ―SatıĢ Komisyonu‖ tarafından, ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

Ġstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. ―Katılımcılar‖, ―SatıĢ 

Komisyonu‖ onayını taĢıyan ―ġartname‖yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. ―SatıĢ Komisyonu‖ 

onayını taĢıyan ―ġartname‖yi satın almak isteyenlerin ―Fon‖un T. Ziraat Bankası A.ġ Levent 

ġubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL‘yi 

―Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü ġartname Bedeli‖ açıklaması ile 

yatırmaları ve dekontu ―SatıĢ Komisyonu‖na elden teslim etmeleri gerekmektedir. ―ġartname‖nin 

her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte ―SatıĢ Komisyonu‖na 

teslim edilecektir. Yatırılan ―ġartname‖ bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

 ―ġartname‖yi satın alanlar, ―ġartname‖ ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını 

kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 

bulunmakla yükümlüdür.  

―Katılımcılar‖, ―Fon‖un T. Ziraat Bankası A.ġ Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR25 

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL‘yi ―Ofisset Ofis Donanımları 

Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti‖ açıklaması ile yatırmaları ve dekont aslı ile ―Gizlilik 

Taahhütnamesi‖ imzalayarak ―SatıĢ Komisyonu‖na elden teslim etmeleri Ģartıyla, tesis 

ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiĢ tutarlar iade 

edilmez. Tesis ziyareti 30.07.2018 - 03.09.2018 tarihleri arasında yapılabilecektir. 
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ĠHALE USULÜ 

Ġhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleĢtirilecek olup, ―Kurul‖un onayı ile sonuçlandırılacaktır. ―SatıĢ Komisyonu‖ 

―ġartname‖deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren ―Katılımcılar‖ arasından açık 

artırma aĢamasına katılmaya hak kazananların ―Kısa Liste‖sini oluĢturur. Kapalı zarf aĢamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. ―Kurul‖ en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aĢamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peĢin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.  

―Kurul‖un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

07.09.2018 tarihinde saat 14:30‘da ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/Ġstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMĠġ DÖNEM BORÇLARI 

―Yönetmelik‖in GeçmiĢ Dönem Borçları baĢlıklı 25‘inci maddesi kapsamına giren 

borçlar, 6758 sayılı Kanunun 20‘nci maddesinin 2‘nci fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından 

bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kiĢilerle gerçek mal 

veya hizmet iliĢkisine dayanması ve ihalenin ―Kurul‖ tarafından onaylanma tarihine kadar 

―Yönetmelik‖ doğrultusunda iĢlemlerin tekemmül ettirilmiĢ olması kaydıyla, ihale bedelinden 

ödenecektir. 

HAK ve MÜKELLEFĠYETLER 

―Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖ kapsamındaki gayrimenkulün 

tapu kaydında yer alan hak ve mükellefiyetler ―ġartname‖de belirtilmektedir. 

DĠĞER HUSUSLAR  

1 - Ġhale bedeli ve Ġhale bedelinin %18‘i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben ―Kurul‖ onayında belirtilen süre içinde ―Türk Lirası 

cinsinden peĢin olarak ödenecektir. 

2 - ĠĢbu ihale ilanının Resmi Gazete‘de yayımlanması dıĢında, tüm değiĢiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler ―Fon‖un aĢağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır.  

3 - ―SatıĢ Komisyonu‖nun ―ġartname‖de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiĢtirme hakkı saklıdır. 

4 - "Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve 

varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 04.09.2018 tarihine kadar sıra 

cetveline esas bilgilerini ―SatıĢ Komisyonu‖na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - Ġhale ile ilgili diğer hususlar ―ġartname‖de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi ―SatıĢ Komisyonu‖ndan alınabilecektir. ―SatıĢ Komisyonu‖nun adresi ve telefonları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Ofisset Ofis Donanımları Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü 

SatıĢ Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - Ġstanbul 

Tel : 0 212 340 20 59 

  0 212 340 24 29  

  0 212 340 18 15  

  0 212 340 20 57  

Fax : 0 212 288 49 63 6576/1-1 
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SAFKAN ARAP KOġU TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi 54 baĢ Safkan Arap KoĢu Tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 

2 - Ġhale 07.08.2018 tarihinde saat 13.00‘de ĠĢletmemiz Atçılık Tesisleri‘nde Alım - Satım 

ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

3 - Geçici teminat tay baĢına 5.000,00 TL‘dir. 

4 - Ġhale Ģartnamesi, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve iĢletmemizde görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 

b) Bu iĢe ait geçici teminat vermiĢ olması, 

c) MüĢterinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 

d) Yabancı ġirketlerin Türk ġirketlerinde aranan Ģartlarından baĢka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması. Yabancı müĢterilerin getirecekleri 

belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na tabi 

değildir. Yapılan ihale, satıĢ ihalesi olduğundan Kamu Ġhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 

TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 

Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

Ġzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey/BURSA 

Tel : 0 224 689 64 75-76 

Faks : 0 224 689 64 96  

Ġlan olunur. 6504/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Sır Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Gülçin GÜÇ YAġAR (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21616, Oda Sicil No: 29719) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 15. Ġdare Mahkemesinin 28.06.2018 tarihli ve E.2018/898 sayılı 

kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülçin GÜÇ YAġAR 

hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 

23.07.2018 tarihli ve 127255 sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 6572/1-1 
————— 

Konya Ġli, Ereğli Ġlçesi, 1644 ada, 2 parsel üzerindeki 959086 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Selman BAġ (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) tarafından, 

Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 2017/2185 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

27.03.2018 tarihli ve E.2017/2185-K.2018/652 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Selman BAġ 

hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan kısmı 23.07.2018 tarihli 

ve 126986 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6573/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 05.07.2012 tarihli ve 3911/60 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. 228. Sok. No: 12 

47400 Kızıltepe Mardin adresinde mukim Baran Petrol Madencilik ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin TÜBĠTAK MAM‘ın 07/10/2010 tarihli ve M-10/3334 sayılı raporu 

yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri‖ baĢlıklı 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) 

bendine aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı 

tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci 

ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine 

aykırı hareket ettiği ve ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada 

bulunmadığı anlaĢıldığından, Baran Petrol Madencilik ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile 

tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 

Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında, akaryakıt 

istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, 

Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 11.446,-TL tutarında olmak üzere toplamda 148.802,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6588/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

07/06/2018 tarihli ve 28300 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 2. Organize Sanayi Bölgesi 975/4 

Hendek Sakarya adresinde mukim 21.01.2010 tarihli ve MYĞ/2403-3/27123 sayılı madeni yağ 

lisansı sahibi SMS Akpetrol Petrol Ürünleri Ġmalat Ġthalat Ġhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‘nin tesisinde 04.05.2016 tarihinde yapılan denetimde; 

a) Tesisin imal ettiği ürüne iliĢkin mamullerin TSE belgelerinin süresinin geçmiĢ olması, 

ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatında Motor, Endüstriyel Yağlar, Müstahzarlar, Antifiriz, Cam 

Suyu Ġmalatı yazmasına rağmen iĢ yerinde Temizlik Malzemeleri (Deterjan, Sıvı Sabun vb. 

ürünlerin) üretiminin yapılması, bu faaliyetle ilgili ruhsat alınmaması ve Vergi Dairesi 

BaĢkanlığına kaydının yapılmaması, tesisin madeni yağ faaliyetine iliĢkin Kapasite Raporunun 

süresinin geçmiĢ olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasına, 9 uncu maddesinin  

(1) inci fıkrasına, 11 inci maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

b) Sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına ve Madeni 

Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 15 inci maddesinin (1) inci 

fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

c) Tehlikeli Maddeler Mali Sorumluluk Sigortasının bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci 

maddesine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına, Petrol 

Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ‘in 5 inci maddesine, Madeni Yağların 

Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 16 nci maddesinin (1) inci fıkrasına 

aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

SMS Akpetrol Petrol Ürünleri Ġmalat Ġthalat Ġhracat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 

doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/06/2018 

tarihli ve 958 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6588/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul‘un 22.06.2018 tarih ve 7921-4 sayılı Kararı ile ―M S A T Petrol Ürünleri Turizm 

ĠnĢaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‖ hakkında,  

5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 17.01.2018 tarih ve 4189 sayılı ihbar 

yazımıza rağmen 15 (onbeĢ) gün içinde yerine getirmediği gibi 12.04.2018 tarih ve 7797-2 sayılı 

Kurul Kararı ile verilen 30 (otuz) günlük geçici durdurma süresinde de yerine getirmediğinin 

tespit edilmesi üzerine konu, Denetim Dairesi BaĢkanlığının görüĢü ile birlikte değerlendirilmiĢ 

olup; lisans sahibinin faaliyetine konu 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14288 sayılı LPG 

otogaz bayilik lisansının 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca iptal edilmesine karar 

verilmiĢtir. 

Bu durum, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6588/3/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı MMK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĠ 

TURĠZM NAKLĠYE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ‘ne ait istasyonda sorumlu müdür belgesine 

sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 

17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 22.05.2018 tarihli 24817 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde 

doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 24.05.2018 tarihli 803 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. 

Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6588/4/1-1 

————— 

20/06/2016 tarihinde sonlandırılan 14/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33416 sayılı bayilik 

lisansı ile "E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii UlukıĢla Niğde" 

adresinde faaliyet gösteren OMR Petrol Tarım Nakliyat ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 17/11/2015 tarihinde Niğde Ġl Jandarma Komutanlığı 
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tarafından yapılan denetimde, otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt hareketlerinin 

varlığının ve fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satıĢı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle alınan 

23/03/2018 tarih ve 15019 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruĢturma sonucu 

hazırlanan 03/05/2018 tarih ve 664 sayılı SoruĢturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret 

Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 

aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve 

sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya Ģahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği 

konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6588/5/1-1 

————— 

"Gecek Mevkii Samsun Yolu 12. Km. Çampınar Köyü Osmancık/Çorum" adresinde 

19.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32318 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Yeni Ada Petrol 

Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv ĠnĢaat Turizm Tic. San. Ltd. ġti.'ne ait 

akaryakıt istasyonunda 10.12.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde otomasyon sisteminin 

çalıĢmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Ġdari 

Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 26/02/2018 tarihli ve 9927 sayılı 

BaĢkanlık Olur'u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Ayrıca piyasa faaliyetinin 

ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan "Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel 

kiĢiye baĢlatılan soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 16/03/2018-461 sayılı SoruĢturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 

DÜZELTME ĠLANI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Konya ili, AkĢehir ilçesi, Hıdırlık (42.001) Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

06.07.2018 tarihli ve 119611 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 

Ġli : Konya 

Ġlçesi - Mahallesi : AkĢehir 

Mevkii : Hıdırlık (42.001) Doğal Sit Alanı 

 

 
 

                          NĠTELĠKLĠ DOĞAL KORUMA ALANI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Konya ili, Karapınar ilçesi, Karapınar Pınar (Kaynak) Doğal Sit Alanı, Bakanlık 

Makamının 06.07.2018 tarihli ve 119622 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 

Ġli : Konya 

Ġlçesi - Mahallesi : Karapınar 

Mevkii : Karapınar Pınar (Kaynak) Doğal Sit Alanı 

 

 
  

                        SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

BaĢvuracak adayların: 

BaĢvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kiĢinin iletiĢim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

tüm belgelerini (Lisans/Y. Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmiĢlerini 

(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci baĢlatılmıĢ olan yayınlarını, öğretilen 

dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalıĢmalarının listesini, 

yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarıĢma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 

faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin iletiĢim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve AraĢtırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaĢımın uygulandığını 

gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. Ġlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi 

Ģarttır. 

Erkek adayların askerliğini yapmıĢ / muaf olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 

yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 

ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü Ġngiliz Dili 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Doçent / Doktor 

Öğretim Üyesi 
2 

Adayların; 

Doçentliklerini / Doktoralarını, 

Ġngilizce Öğretmenliği / Ġngiliz 

Dili ve Eğitimi / Ġngilizcenin 

Yabancı Dil olarak Öğretimi 

alanlarından almıĢ olmaları 

gerekmektedir. 

 6600/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 



27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2018 – Sayı : 30491 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Sayfa

1

2

11

29

43

82

107

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 40 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2014/3735 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2014/14284 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2017/36197 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


