
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 108. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “on beş”
ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve be-
şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler
ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar
dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla
örgüt kurma, casusluk, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, zimmet veya irtikâp
suçunun işlenmesine kasten göz yumma, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık,
inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira,
ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat
karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçak-
çılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü madde-
sinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nuna (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga
10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun mülga Ek-5 inci maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak-
kında Kanuna muhalefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır.”

“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında ikamet eden yabancı
şahısların birinci fıkrada sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.
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(4) Geçici depolama yeri işleticileri hakkında, birinci fıkrada belirtilen suçlardan ke-
sinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde geçici depolama yeri işletme izinleri iptal edilir.

(5) Geçici depolama yeri ön izni, açma ve işletme izni ile devir başvuruları; birinci fık-
rada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruş-
turma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması
hallerinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar de-
ğerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin üç ila yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler
ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar
dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla
örgüt kurma, casusluk, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, zimmet veya irtikâp
suçunun işlenmesine kasten göz yumma, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık,
inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira,
ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat
karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçak-
çılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü madde-
sinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nuna (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga
10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun mülga Ek-5 inci maddesine, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Pi-
yasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına,
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna
ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna mu-
halefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır. 

(4) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün üçüncü fıkrada belirtilen suçları
işlememiş olmaları şarttır. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında ikamet eden ya-
bancı şahısların üçüncü fıkrada sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına
itibar edilir.

(6) Antrepo işleticileri hakkında, üçüncü fıkrada belirtilen suçlardan kesinleşmiş mah-
kumiyet kararı verilmesi halinde antrepo işletme izinleri iptal edilir.

(7) Antrepo yatırım izni, açma ve işletme izni ile devir başvuruları; üçüncü fıkrada sa-
yılan fiillere ilişkin gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma
olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması halle-
rinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlen-
dirmeye alınmaz.”

“(8) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili Ticaret
Sicili Gazetesi, imza sirküleri ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri ile birlikte
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini
olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç
bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında gü-
venli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa
intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo
açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel do-
luluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğü-
nün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da
dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı
ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük
müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin
hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili
gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması
gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması
halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır.
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(10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz
limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça belirlenen lojistik merkezler içerisinde
açılacak antrepolarda beşinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına
dair değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım
izni talepleri sonuçlandırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ge-
nel antrepo açma ve işletme izinleri” ibaresi “Yatırım iznine tabi antrepolar için antrepo açma
ve işletme izinleri;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “Yatırım iznine tabi olmayan
antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri, süresiz olarak verilir.” ibaresi eklenmiş ve
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları
toplamı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²’den, diğer yerlerde ise 3.000 m²’den
küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşya için özel
tertibat gerektiren eşyanın konulduğu antrepolarda, antrepo alanının en az yarısı bu nitelikte
eşyanın depolanacağı bölümlerden oluşan antrepolar ile havalimanı, demiryolu istasyonu/ak-
tarma tesisi ve deniz limanı sahasında bulunan, havayolu ile kargo taşımacılığında kullanılan
antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin ön izin, yatırım izni, açma ve işletme

izni, devir, kapatma ve adres değişikliği ile planda değişiklik yapılmasını gerektiren değişiklik
taleplerine ilişkin başvuruları elektronik ortamda almaya ve sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 561 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi” ibaresi “Ticaret Sicil Yönetmeliğinin
16 ncı maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş gümrük
müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek çalışma bölgelerin-
den birisini seçer ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi altındaki antrepolarla
tespit sözleşmesi yapamazlar. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya
stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük mü-
şavir yardımcıları;

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş güm-
rük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda
yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir.

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel
düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlem-
lerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir.

c) Bu kişilerin yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları yet-
kilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile yanlarında çalışan gümrük müşavir yardım-
cısı veya stajyerlerin aynı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Der-
neğine kayıtlı olmaları gerekir.

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından antrepoda görevlendirilen gümrük
müşavir yardımcısının hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak
şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük
müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. 

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş gümrük mü-
şavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir.

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının
altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,
iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir.  

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek
tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili
müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır.

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, Bakanlıkça belirlenecek
antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması
gerekir. 
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(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri alınan
müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki ortaklıklarını sonlandırmaları
gerekir.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük müşavir-
liği şirketine ortak olamazlar.

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük müşavirliği
statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine
ilişkin maddelerinde yer almayan hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hüküm-
leri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş gümrük
müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla
Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda birinci fıkradaki şartları
taşıdığı anlaşılan gümrük müşavirleri adına yetki belgesi düzenlenir ve bu kişiler 3 yıl süre ile
yetkilendirilirler. Bu süre birinci fıkranın (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha
kısa belirlenir.” 

“(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin dü-
zenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan işlemler yapılır.

a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük
müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hale getirilir. 

b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur. 
c) Yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından,

yetkilendirilmiş gümrük müşavirine veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekiline tutanak kar-
şılığında teslim edilir.

ç) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmaması ha-
linde, belge düzenlenmemiş sayılır.

d) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kendisine teslim edilen yetki belgesinin saklan-
masından ve erişim kodunun kullanımından sorumludur.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet
adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bilgilerin program aracılığıyla gün-
cellenmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-79 ekteki şekilde değiştirilmiştir.  
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 82 numaralı ekine 53 üncü satırdan sonra gelmek

üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belge-

sine sahip olup, bu Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde
belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirle-
rinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi
değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık tarafından karşılanır.  

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan yetkilendirilmiş
gümrük müşavirliği sözleşmeleri geçerliliğini korur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli bir onaylanmış kişi statü
belgesine sahip olan ve on beşten fazla, otuzdan az işçi istihdam eden kişiler, statü belgelerinin
geçerlilik süresinin sonuna kadar bu belgeden ve bu belge kapsamında sahip oldukları hak ve
yetkilerden faydalanmaya devam ederler.”

MADDE 12 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 40 ıncı mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve devamı bent buna göre teselsül etti-
rilmiştir.

“b) 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 15/01/2019 tarihinde,”
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Yürürlük 
MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin;
a) 11 ve 12 nci maddeleri 15/01/2019 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11485 

—— • —— 
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11486 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 
İdarenin 
a) Adresi : E.Lİ İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 

45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
 

a) Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 

ELİ Müdürlüğü bünyesindeki kamyon 
kantarlarını 3'er aylık peiryotlarla ve vagon 
kantarlarını 6'şar aylık periyotlar ile olmak 
üzere gerekli periyodik kontrol, bakım ve 
testleri yapılarak gerektiğinde bilim sanayi ve 
teknoloji müdürlüğü tüzük ve yönetmeliklerine 
uygun olarak damgalanması hizmet alımı işi 

2018/693710 2018-1891 
08.01.2019 

14:00 
365 
gün 

 
b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANİSA)’dır. 
c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 03/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Kömür Taşıma hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda 

belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi: E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi: elisatinalma@eli.gov.tr 

İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati 
SÜRE 

1- 

Dereköy Stok sahalarından 180.000 Ton 

kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 

1-4 Ünitelerine (Balcıkapı-Yırcakapı döküm 

noktalarına) ve 5-6 Ünitesine taşınması ve 

boşaltılması işi 

2018-

696227 

2018-

1897 

15.02.2019 

14:00 

50 

gün 

 

b)-Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c)-İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d)-İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 14/1-1 
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7 KALEM İŞYERİ VE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
7 Kalem İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları- alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı 
isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/696925 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 - (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları 
  Otomatik Tel Spiral Ciltleme Makinesi 1 Adet 
  Yarı Otomatik Spiral delme Makinesi 1 Adet 
  Renkli Baskı-Fotokopi Makinesi (Dijital Baskı) 1 Adet 
  Renkli Baskı Fotokopi Makinesi 1 Adet 
  Giyotin Makinesi 1 Adet 
  Kesici Plotter 1 Adet 
  Dizüstü Bilgisayar 2 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 14/01/2019 Pazartesi günü saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 
teslim edilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
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 sözleşme 
imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 11845/1-1 
—— • —— 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE  
700 TON PATİNAJ KUMU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/693430 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası içi Seyhan/ 

Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14/71523 ve 0322 457 63 22 
c) Elektronik Posta Adresi : adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
     Adı ve miktarı : Müdürlüğümüze tahsisli lokomotiflerde kullanılmak 

üzere 700 ton patinaj kumu temini 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme 
Bürosuna 18/01/2019 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 
IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150-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. 11848//1-1 
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FREN SİLİNDİRİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/705169 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
    Türü ve miktarı : 120 adet Fren Silindiri teknik şartname, teknik bilgi ve 

teknik resme göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 10.01.2019 - Saat 15.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
10.01.2019 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 11884/1-1 
—— • —— 

225 TON n - BUTANOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
225 TON n - BUTANOL ALIMI 4734 KİK kanununun 3 - g istisna kapsamında kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/705245 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 272 612 66 60 - 272 612 56 67 
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 225 Ton n - Butanol alımı 
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 
b) Tarihi ve saati : 17 Ocak 2019 günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 250 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e - mail gönderilmesi durumunda isteklilere 
şartname kargo ve e - mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
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İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 
Sayılı KİK Kanununun 3 - g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta serbesttir. 11886/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Anamur Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde 

bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince 
Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500,00 TL. 
(İkibinbeşyüzTL.) karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale 15.01.2019 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda 
Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 
20.482.060,00TL.(YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİNALTMIŞTL) 

İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir.  
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI:614.461,80 TL. (ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRT 

YÜZALTMIŞTÜRKLİRASI,SEKSENKRŞ) 
5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır: 
5.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya 

Nüfus cüzdan fotokopisi, 
5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları 
makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 
6. Teklifler 15.01.2019 Salı günü saat 10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra 

numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. 
 02/1-1 
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2 ADET BEŞLİ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA 
MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2018/706103  
1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 4268-3534-4347-4274 
ç) Belgegeçer : 232 311 4322  
d) E-posta : bapege@gmail.com 
2 -  İhale Konusu malın: 
a) Adı : 2 ADET BEŞLİ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA 

MİKROSKOBU  
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 2 adet 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 
Bornova/İZMİR  

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 14.01.2019 Pazartesi günü - saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 



3 Ocak 2019 – Sayı : 30644 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olmalı, teklif edilen ürünü veya parçayı 
tedarik edecek olan yüklenici T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) 
ithalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı olmalıdır. 

4.3.3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon 
isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir. 

4.3.4. İhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça 
ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır. 

4.3.5. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.  

4.3.6. İhaleye teklif veren istekli firmalar, TSE onaylı “ Teknik Servis Yeterlilik 
Belgesi”ni ve teklif edilen cihazın uluslararası geçerliliği olan kalite kurumundan alınmış ISO 
13485 veya ISO 9001 tıbbi sertifikasını teklif dosyasında sunmalıdır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7 -  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
postayla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 11846/1-1 
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SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 
Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim 

Şirketinden:  
1 - Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel üzerine en az 30.000 m2 işyeri 

olarak kiralanabilir alana (zorunlu ortak alanlar ve kapalı otopark hariç) sahip Alışveriş Merkezi 
(AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl 
(inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması ve sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi 
şartıyla ihale edilerek kiraya verilecektir. 

 
SIRA 
NO CİNSİ 

MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
Alışveriş Merkezi (AVM) ile 
en az 4 yıldızlı ve en az 120 
oda kapasiteli otel 

46.200.000,00 2.772.000,00 15/01/2019 16:00 

 
2 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. Ağrı İl Özel İdare No: 269 

Merkez/AĞRI 
b) Tarihi ve Saati : 15/01/2019 - 16:00 
c) Usulü : Kapalı Teklif Usulü 
3 - İhale ile ilgili şartnamesi ve sözleşmesi 40.000,00 TL mukabilinde şirketin bürosundan 

mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. 
4 - İhaleye gerçek kişiler katılamayacaktır. 
5 - Konsorsiyumlar ihaleye katılabilir. 
6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için: 
a) Şartnamede aranan yeterlilik şartlarını şağlamak, 
b) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu 
vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması 
gerekmektedir.) 

c) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 
biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

d) Noter tasdikli imza sirküsü 
e) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi 
f) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu, 
g) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu 
h) Şartname alındı makbuzu 
i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi 
j) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi 
k) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi 
7 - İhaleye girmek için son müracaat tarihi 15/01/2019 Salı günü saat 16.00’a kadardır. 

İhale saatine kadar teklif mektubunun şirket bürosuna teslim edilecektir. 
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikmeden şirket sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

9 - Şirketin ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde 
yetkilidir.  

İlan olunur. 11885/1-1 
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12000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 260000 LİTRE MOTORİN 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çınar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden: 
12000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 260000 litre motorin akaryakıt ürünleri alımı 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/672126 
1 -İdarenin 
a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 
b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 
c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 İnternet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 260.000 

litre motorin akaryakıt ürünleri alımı yapılacaktır.  
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Çınar İlçe İmar sınırları dahilinde bulunan Akaryakıt 

İstasyonlarından fiş karşılığında partiler halinde 
alınacaktır. Uzaklık hesabı yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra, İdare ihtiyacı olan akaryakıt 
ürünleri, akaryakıt istasyonundan araç şoförleri 
tarafından fiş karşılığında alacaktır. İdarenin çalışma 
temposuna bağlı ihtiyaç duyuldukça belediye 
araçları ile partiler halinde teslim alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 25.01.2019 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu 
gösteren belge, 

b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin 
Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi 
olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi, 

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan 
İstasyonlu Bayilik Belgesi, 

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve 
İzin Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. 
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
İstekli firmanın Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilmiş İdare ile yapılan 

Sözleşme süresince geçerli olan alınacak akaryakıtla ilgili istasyonlu Bayiilik Lisans belgesi 
olacaktır. İstekli firmalar istasyonlu lisans belgesinin aslını veya tastikli suretini ihaleye katılım 
dosyasıyla ile birlikte verecektir. İstasyonlu akaryakıt bayiisinin hangi akaryakıt dağıtım ve 
pazarlama kuruluşu ile sözleşmesinin olduğunu gösterir belge ve bilgileri onaylı olarak ihale 
dosyasında bulunacaktır. 

a) Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına 
uygunluk taahhütnamesi 

b) İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin 
taahhütnamesi 

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE 

belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon 
Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 
edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu 
kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. 
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a) Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 
zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı 
hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 
halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 
tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

b) Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 
bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması 
öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek 
risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî 
ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
Alınacak Petrol Ürünleri E.P.D.K. tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına ve 

Tüpraş sipesifikasyonlarına uygun olacaktır. Ulusal Marker bulunması zorunlu olan akaryakıt 
ürünlerinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş olacaktır. Ulusal Marker 
bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda Başbakanlığın 15.10.2007 tarih ve 2007/25 
sayılı genelgelerindeki esaslara göre işlem yapılacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman Teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunu 
taahhüt etmek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış Teknik Şartnameye 
Uygunluk Belgesi verilecektir 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

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

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 11883/1-1 
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BİLYALI ÖĞÜTME SİSTEMLERİ VE ULTRASONİK  
MUAYENE CİHAZI ALINACAKTIR 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü’nden:  

Bilyalı Öğütme Sistemleri ve Ultrasonik Muayene Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü 
ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2018/686168 
1- İdarenin  
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri  

  Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0372 291 1850  Faks: 0372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 

: http://w3.beun.edu.tr/ 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Bilyalı Öğütme Sistemleri ve  

  1 adet Ultrasonik Muayene Cihazı alımı  
b) Teslim [yeri/yerleri] : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi     

Kampüsü Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü İncivez/ ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren   
  100 (Yüz)  takvim günüdür. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez  

  Kampüsü   
  Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu.  

b) Tarihi ve saati : 15/01/2019 – Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği4734 sayılı 
KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye 

uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap vermeli ve ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.2. Teklif veren istekliler cihazlara ait fotoğraf, katolog ve teknik dökümanların Türkçe 

veya İngilizce basılı broşürlerini ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.3. Ultrasonik Muayene Cihazına teklif veren istekli yetkili temsilcilik belgesini ihale 

dosyasında sunmalıdır. 
4.3.4. Bilyalı Öğütme Sistemleri Cihazına teklif veren isteklinin TSE’den onaylı teknik 

servis hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 
Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL  (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 15/01/2019 Salı günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  
 11849/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
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 11482/1-1 

—— • —— 
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Millî Savunma Bakanlığından: 
“AKSAZ DENİZ ÜSSÜ RIHTIM, İSKELELER VE YARDIMCI TESİSLER 

PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI 
YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 
7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (E) SAYILI NATO GÜVENLİK 
YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU 
KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, 
BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ 
GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN 
ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK 18 
OCAK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR, AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA 
İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 
POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES : 
MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.)  
İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 53 80)  
BAKANLIKLAR/ANKARA 11426/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi: 03.01.2019  
Son Başvuru Tarihi: 17.01.2019  
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır.  

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.  

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş  
3- Yayın listesi  
4- 2 adet vesikalık fotoğraf  
5- Nüfus cüzdanı örneği  
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)  
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD  
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge  
NOTLAR: 
1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 
 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
Mühendislik Fakültesi : (232) 4888122 

Fax : (232) 2792626 
 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 
PROGRAM  

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / 
AÇIKLAMA  

Mühendislik 
Fakültesi  

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 - Bilgisayar Mühendisliğinden ya 
da Bilgisayar Bilimlerinden 
doktora derecesine sahip olmak, 
Derin Öğrenme ve Makina 
Öğrenme alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak 

Mühendislik 
Fakültesi  

Biyomedikal 
Mühendisliği  

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 - Biyomedikal Mühendisliğinden 
ya da Bilgisayar Bilimlerinden 
doktora derecesine sahip olmak, 
Görüntü İşleme, Dijital Patoloji 
ve Patoloji İnformatiği 
alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak 

 11584/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10/1/1-1 

—— • —— 
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10/2/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Isparta İlinde kurulmuş olan Isparta Belediyesi Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı, Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.07.2018 tarihinde kesinleşen, 

27.04.2018 tarihli ve E:2017/627, K:2018/192 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni 

Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 13/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda Ziraat Fakültesi bölümünde açıklama kısmı sehven yanlış yayınlanmıştır. Doğrusu 

aşağıdaki gibidir. Duyurulur. 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anasanat Dalı Kadro Ünv. Adedi Derece AÇIKLAMA 

Arazi ve Su Kaynakları DOÇENT 1 1 

Doğrudan ekim ve geleneksel ekim 

yöntemlerinde kısıtlı sulama 

konularında çalışmaları olmak. 

Tarımsal Makine 

Sistemleri 
DOÇENT 1 1 

Tarım Makinaları ve Tarımda 

Enerji Verimliliği konusunda 

çalışmaları olmak. 

 15/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımızın düzeltilmiş şekli aşağıdadır. 
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 16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 17/1-1 
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Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
 05/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 08/1-1 



3 Ocak 2019 – Sayı : 30644 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 07/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 04/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 11585/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Ocak 2019 – Sayı : 30644 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 11665/1-1 
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Sayfa

1

8

47

48

66

95

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2018 Tarihli ve E: 2017/162, K: 2018/100 Sayılı

Kararı

NOT: 2/1/2019 tarihli ve 30643 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim

Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.
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