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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve
işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, karma/ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri
bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002
tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 5 inci mad-
desi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 390 ıncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Altyapı: Yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu hatları, kanalizasyon,

elektrik şebekesi, enerji nakil ve doğal gaz hatları, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj, istinat ve
ihata duvarı, köprü, gölet, arıtma tesisi, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, haberleşme
hatları, boru iletim hattı, dekopaj, tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, demiryolu hattı,
liman, deniz dolgusu, iskele, rıhtım, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye, yıkma, güçlen-
dirme, montaj ve benzeri işleri,
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b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bölge: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, tek-

noloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak
ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları
oluşturmak üzere Kanun uyarınca kurulacak endüstri bölgelerini,

ç) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,
d) Eşik analizi: Endüstri bölgesi kurulabilecek alanların belirlenmesi amacıyla çeşitli

kamu ve özel kurum ve kuruluşların mevcut/inşaat/proje safhasındaki bilgilerinin ve/veya ya-
tırımlarının 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işaretlenmesi ile yapılan
analizi,

e) Fizibilite raporu: Şekli, Bakanlık tarafından belirlenen ve talep edilen alanın konumu,
kadastral durumu ve diğer fiziki özellikleri ile bölgede yer alacak sektör ve faaliyetlere ilişkin
bilgileri içeren raporu,

f) İhtisas endüstri bölgesi: Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji sektörlerinden
birini kullanan ve araştırma geliştirmeye imkân tanıyan bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve
tarımsal endüstri gibi aynı alanlarda faaliyet gösteren bölgeyi,

g) Kanun: 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu,
ğ) Katılım payı: Yönetici şirket tarafından bölgenin yatırıma hazır hale getirilmesi, yö-

netilmesi ve işletilmesi için gereken harcamaları karşılamak üzere bölgede faaliyette bulunan
yatırımcılardan alınacak bedeli,

h) Kurul: 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında
Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercii,

ı) Münferit yatırım yeri: Yerli ve/veya yabancı yatırımcılar tarafından talep edilmesi
durumunda, kalkınma planlarında belirtilen öncelikli sektörler içerisinde yer alan ya da yüksek
veya orta yüksek teknoloji kapsamına giren ve belli kriterleri karşılayan yatırımlar için tahsis
edilebilecek alanı,

i) Önerilen alanlar: Yer seçimi etüdü sonucunda endüstri bölgesi alanı olarak Bakanlık
tarafından belirlenen alanları,

j) Özel endüstri bölgesi: Önerilen alanın en az %51’inin mülkiyetine ve/veya varsa sü-
releri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip gerçek ya da tüzel
kişilerin başvurusu üzerine ilan edilebilecek endüstri bölgesini,

k) Özet değerlendirme raporu: Fizibilite raporu ile yer seçimi etüt raporu bilgilerinin
özetlendiği ve Bakanlıkça hazırlanan raporu,

l) Sabit yatırım tutarı: Yatırım için gerekli; arsa bedeli, etüt, proje giderleri, arazi dü-
zenlenmesi ve hazırlık yapıları, bina inşaat giderleri, ana fabrika makine ve teçhizat giderleri,
yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve
sigorta giderleri, montaj giderleri, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, genel giderler ve
diğer giderlerin toplam tutarını,

m) Sağlık koruma bandı: 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereği, endüstri bölgesi sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

n) Yatırımcı: Endüstri bölgesinde faaliyet göstermeyi planlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,
o) Yatırımcı başvuru formu: Şekli, Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilmiş bir

endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından doldurulması gereken formu,
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ö) Yer seçimi etüt raporu: Endüstri bölgesi kurulabilecek nitelikleri taşıyan alanların
tespiti için yapılan yer seçimi etüdü sonucu Bakanlıkça hazırlanan raporu,

p) Yerleşim ve yapılaşma talimatnamesi: Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan içinde
yapılacak imar planı çalışmalarında kullanılacak emsal, yapı çekme mesafesi, yükseklik, parsel
düzeni, cephe genişliği, parsel derinliği gibi yapılaşma koşullarını standart olarak belirleyen
Bakanlıkça çıkarılacak talimatnameyi,

r) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, karma/ihtisas endüstri
bölgelerinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Karma/İhtisas Endüstri Bölgeleri

Başvuru

MADDE 4 – (1) Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna
istinaden veya resen yer seçimi etüdü yapmak suretiyle karma/ihtisas endüstri bölgelerinin ku-
rulması önerisinde bulunabilir.

(2) Karma/ihtisas endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar
veya yönetici şirket; talepleriyle ilgili fizibilite raporunu hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(3) Sunulan fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi
durumunda Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulun-
maması durumunda ise başvurunun uygun bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

(4) Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda söz konusu fizibilite raporu Bakanlıkça ha-
zırlanır ya da hazırlattırılır. Fizibilite raporu sonucunda Bakanlıkça karma/ihtisas endüstri böl-
gesi kurulması kararının verilmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılır.

Yer seçimi etüdü

MADDE 5 – (1) Başvurunun uygun bulunması durumunda yer seçimi etüt çalışmala-
rına başlanır.

(2) Etüdü yapılacak alanlar hakkında görüş, bilgi, belge ve haritalar; ilgili kurum ve
kuruluşlardan Bakanlıkça talep edilebilir. Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak ha-
ritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması,
araç gereç temini gibi masraflar, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır.

(3) En geç otuz gün içinde nihai kurum görüşlerinin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul
edilir.

(4) İhtiyaç duyulan görüş, bilgi, belge ve haritaların temin edilmesinin ardından Ba-
kanlık tarafından mahallinde yer seçimi etüdü yapılarak talebin ihtiyaçlarını karşılayabilecek
büyüklükte alanlar tespit edilir.

(5) Tespit edilen alanlara ilişkin olarak uygun ölçekte eşik analizi haritası ile yer seçimi
etüt raporu hazırlanır.

(6) Etüdü yapılacak alanlarda yürürlükteki imar planlarında uygun büyüklükte ve nite-
likte sanayi alanı var ise bu alanlar için imar planını onaylayan kurumun ve üst ölçekli planlara
uygunluğu yönüyle ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili büyükşehir belediye
başkanlığının görüşünün alınması kaydıyla bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulan-
maz.
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(7) Etüdü yapılacak alanın 1/12/2018 tarihli ve 30612 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında sınırların kesinleştiril-

mesi halinde bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.

Görüşü talep edilen kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Bakanlık

tarafından Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm,

Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, ilgili kalkınma ajansı genel sekre-

terliği ile il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının; tespit edilen alan-

ların belediye sınırları içerisinde olması halinde ise ilgili belediyenin/büyükşehir belediyesinin

görüşleri alınır.

(2) Gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından diğer kurum ve kuruluşların da gö-

rüşleri alınabilir.

Eşik analizi haritası ve yer seçimi etüt raporunun hazırlanması

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak ihtiyacı karşılayabi-

lecek büyüklükte tespit edilen alanlar için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde temin

edilen bilgiler işlenerek uygun ölçekte eşik analizi haritası ve bahse konu alanlara ilişkin aşa-

ğıdaki başlıkları içerecek şekilde yer seçimi etüt raporu hazırlanır:

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine göre konumu,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerine (köy, kasaba) göre konumu,

ç) Büyüklüğü,

d) Mülkiyet ve kadastro durumu ve tahmini arazi maliyeti,

e) Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım altyapısına göre durumu,

f) İhtiyaç duyulabilecek tahmini içme ve kullanma suyu ile elektrik gücü, doğal gaz te-

min kaynakları,

g) Tahmini atıksu ve katı atık miktarının bertarafına ilişkin alıcı ortam varlığı,

ğ) Tarım arazilerinin sınıfları, mevcut arazi kullanım durumu, çevresindeki alanların

mevcut ve planlama durumu,

h) İdari, imar ve mücavir alan sınırlarına göre konumu,

ı) Varsa çevre düzeni planına göre kullanım fonksiyonu,

i) Eğimi ve yönü ve varsa heyelan envanter haritasındaki konumu ve diğer kütle hare-

ketleri ve sıvılaşma açısından durumu,

j) Diri fay haritası açısından aktif faylarla ilişkisi, meydana gelen tarihsel depremler ve

diğer depremsellik verileri,

k) Hakim rüzgar yönü itibarıyla yakınındaki yerleşim merkezlerine etkisi,

l) Genişleme olanağının bulunup bulunmadığı, çevresinde konut ve yan sanayi, diğer

ihtiyaç duyulabilecek destek ve hizmet birimlerinin yerleşimine uygun alan bulunup bulunma-

dığı,

m) Özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma

alanları ve tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlar, doğal anıtlar

gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre ko-

numu,
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n) Drenaj durumu,
o) Taşkın yönetim planları ve yaşanmış seller açısından taşkına maruz kalma durumu,
ö) Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına ve havzaları ile sulak alan-

lara göre konumu,
p) Maden ve jeotermal ruhsat sahaları ile mevcut veya planlanan işletme durumu.
Bölge ilanı

MADDE 8 – (1) Yer seçimi etüt çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık ta-
rafından özet değerlendirme raporu hazırlanır. Endüstri bölgesi ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ile endüstri bölgesi alanı kesinleşir. Bölge sınırları
dışında kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de Cumhurbaşkanı
kararına istinaden endüstri bölgesi alanına dâhil edilebilir.

(2) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari, lo-
jistik, ticari vb. faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) Kurum ve kuruluşlardan gelen başvurularda başvuru sahibi tarafından, Bakanlıkça
resen yapılan çalışmalarda ise bölgenin kurulacağı il sınırları içindeki varsa sanayi odası, yoksa
ticaret ve sanayi odası tarafından, başvurunun Cumhurbaşkanına sunulmasından önce yönetici
şirketin kurulması zorunludur.

(4) 1/7/2017 tarihinden önce ilan edilen karma/ihtisas endüstri bölgeleri ile Bakanlıkça
resen yapılan çalışmalarda il sınırları içindeki varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası
tarafından yönetici şirket kurulmaması durumunda yönetici şirket Bakanlıkça belirlenir.

Bölgeye ilişkin harcamalar

MADDE 9 – (1) Bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesinin ardından, Yılı Programı
ile Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar çerçevesinde
Bakanlık yatırım programına ödenek tahsis edilir. Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli
kamulaştırma bedeli, altyapı ile ilgili giderler ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sayılan
kalemlerle ilgili harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde kamulaştırma bedeli ve altyapı ile ilgili giderler
ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sayılan kalemlerle ilgili harcamalar yönetici şirket
veya yatırımcılar tarafından da karşılanabilir.

Kamulaştırma

MADDE 10 – (1) Bölge içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazlar kamulaştırılır. Ka-
mulaştırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılır ya da yaptırılır. Kamulaştırılan taşınmazlar
Hazine adına tescil edilir. Gerekli hallerde, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir.

(2) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan yerler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak tahsis edilir. Ayrıca bölge sınırları dışında
kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de kamulaştırılarak Hazine
adına tescil edilir.

(3) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile bedeli Bakanlık
bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üze-
rinde kırk dokuz yıl süreyle yönetici şirket veya yatırımcılar lehine bedeli karşılığında; kamu-
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laştırma bedeli yönetici şirket veya yatırımcılar tarafından karşılanarak Hazine adına tescil edi-
len taşınmazlar üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle yönetici şirket veya yatırımcılar lehine be-
delsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üze-
rinde ise kırk dokuz yıl süreyle kullanma izni verilir. İrtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin
tüm işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır. İrtifak hakkı ve/veya kullanma izni, yö-
netici şirketin veya yatırımcıların talebi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın
devam etmesi şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla yenilene-
bilir.

İhale

MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır
hale getirilen endüstri bölgeleri ile ilgili etüt, altyapı proje işlerinin gerçekleşmesine yönelik
her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Ka-
nunlar kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

Halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt

MADDE 12 – (1) Halihazır haritalar 26/6/2018 tarihli ve 30460 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği doğrultu-
sunda, Bakanlık veya yönetici şirket tarafından hazırlattırılır, Bakanlıkça onaylanır.

(2) Bakanlığın Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Teknik Şartnamesi doğrultusunda Bakanlıkça
veya yönetici şirketçe hazırlattırılan jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ilgili kurum tarafından
onaylanır.

İmar planı

MADDE 13 – (1) Endüstri bölgesi imar planı, Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi
çerçevesinde Bakanlık veya yönetici şirket tarafından 1/5000 ölçeğinde nazım imar planı ve
1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olarak hazırlattırılır ve Bakanlıkça onaylanır.

(2) Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında düzenlenen protokol çerçevesinde belirlenen
sağlık koruma bandı 1/5000 ile 1/1000 ölçekli imar planlarına ve plan notlarına işlenir.

(3) Bakanlıkça onaylanan imar planları valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde ve Bakan-
lığın internet sitesinde bir hafta süre ile ilan edilir. İlan süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe
konulur ve ilgili kurumlara bilgi verilir.

(4) Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa yapılır.
Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. İtirazın
uygun görülmemesi halinde karar tarihinden itibaren 15 gün içinde karar ilgiliye bildirilir. Ke-
sinleşmiş imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

Parselasyon planı ile tevhit ve ifraz

MADDE 14 – (1) Kamulaştırma işlemleri tamamlanarak taşınmazları Hazine adına
tescil edilen endüstri bölgelerinde kesinleşmiş imar planına uygun olarak imar planı içine giren
arsa ve arazilerin düzenlenmesi işlemleri 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri
uyarınca yapılır.

(2) Bakanlık veya yönetici şirket tarafından onaylı imar planına uygun olarak, gerekli
hallerde etaplar halinde hazırlattırılan düzenleme sahasına ait parselasyon planları, Büyük Öl-
çekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir ve Bakanlık
onayıyla yürürlüğe girer.
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(3) Parselasyon planlarının 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması yön-

temiyle yapılması durumunda Bakanlıkça onaylanan plânlar, Bakanlık internet sitesinde bir

hafta süre ile ilan edilir; itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girer.

(4) Onaylı parselasyon planları, Bakanlık veya yönetici şirketçe teknik kontrol işlemleri

için kadastro müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlandıktan son-

ra tescil bilgisi yönetici şirket tarafından Bakanlığa gönderilir.

(5) İmar planına göre tescil edilmiş parsel sınırları esas alınarak tevhit ve ifraz işlemi

yapılabilir.

Belirtilmemiş hususlar

MADDE 15 – (1) İmar planı yapımı, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri hak-

kında bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, mekânsal standartlar hariç 3194 sayılı Kanun

ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar geçerlidir. Bölgelerde yapılacak yapılarda

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Projelerin hazırlanması ve onayı

MADDE 16 – (1) Endüstri bölgeleri ile ilgili altyapı ve üstyapı projeleri, Bakanlıkça

belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık veya yönetici şirket tarafından belirlenen

proje firmasına hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanır. Elektrik şebekesi, enerji nakil

hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat kapsamında yetkili kurum/kuruluşlarca

onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

Ruhsat, onay ve izinler

MADDE 17 – (1) Yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak imar ve

parselasyon plânları, altyapı ve üstyapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri

açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine tâbidir. Yönetici şirket ve yatırımcılar,

her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belir-

tilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-

bulüne Dair Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen hususlar çer-

çevesinde Bakanlık tarafından verilir.

(3) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir”

kararı verilen ve Bakanlıkça yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yönetici şirket veya ya-

tırımcı tarafından alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca on beş gün

içinde verilir.

Kontrollük hizmetleri

MADDE 18 – (1) Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma

hazır hale getirilen endüstri bölgelerinde; altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü

ve bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatlarının yapım kontrolü Bakanlık veya özellik arz

eden işler için Bakanlıkça veya yönetici şirketçe belirlenen müşavir firma tarafından yapılır.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanan altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi

kontrolü ve bunlara ilişkin üstyapı inşaatlarının yapım kontrolü Bakanlık veya özellik arz eden

işler için Bakanlıkça veya yönetici şirketçe belirlenen müşavir firma tarafından yapılır.
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(3) Müşavir firmanın yönetici şirket tarafından belirlenmesi durumunda, Bakanlık ile
müşavir firma arasında yapılacak protokol ile müşavir firmanın yetki ve sorumlulukları belir-
lenir.

Yönetici şirketin teşkili
MADDE 19 – (1) Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulan yöne-

tici şirkete; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve
finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, ko-
nuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu
ya da sonradan ortak olabilirler. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete
iştirak edebilir.

(2) Yönetici şirket, başvurunun Cumhurbaşkanına sunulmasından önce Bakan oluruyla
belirlenir.

(3) Yönetici şirket, bölgeyi yönetebilmek ve işletebilmek için bölgenin ilanından sonra
kuruluş esas sözleşmesinde değişiklik yapar. Esas sözleşme değişiklik işlemleri bölge ilanının
Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetici
şirket tarafından esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilmemiş olması duru-
munda yeni bir yönetici şirket kurulabilir veya Bakanlıkça bölgenin terkin işlemleri başlatıla-
bilir.

(4) Şirket esas sözleşmesinde amaç, faaliyet konusu ve ortaklık yapısına ilişkin husus-
larda yapılacak her türlü değişiklikten önce Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.
Diğer sözleşme değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Yönetici şirketin gelir ve giderleri
MADDE 20 – (1) Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden kaynaklanan giderler Yö-

netici Şirket tarafından karşılanır.
(2) Katılım payları yönetici şirket tarafından belirlenir. Bakanlık, gerekli görmesi ha-

linde endüstri bölgelerindeki katılım payı üst limitlerini belirlemeye yetkilidir.
(3) Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale geti-

rilen bölgelerde irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü
sorumluluk kendisine ait olmak üzere yönetici şirket tarafından parseller halinde veya işletme
binaları da yapılmak suretiyle yatırımcılara devredilebilir veya kiralanabilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bölgeyi yönetmek ve işletmek,
b) Bölgede sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yatırımcılardan katılım paylarını tahsil

etmek,
c) Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale geti-

rilen bölgelerdeki, imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile altyapı ve üstyapı ile
ilgili etüt, harita, plân ve projeleri hazırlamak, kontrollük için müşavirlik hizmetleri almak ve
Bakanlık veya yetkili kurumların onayına sunmak, altyapı ve üstyapı projelerine ilişkin ruhsat
ve izinleri almak, altyapı ve üstyapı yapım işlerini gerçekleştirmek, gerçekleştirilemeyen bölge
için zorunlu olan ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik iletim hattı gibi altyapı yapım
işlerini Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütmek,
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ç) Bölgenin altyapı ve üstyapısına ilişkin bakım, onarım, yenileme ve benzeri işlere ait
harcamaları yapmak,

d) Bölgede atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli atık, tıbbi
atık, radyoaktif madde ve kimyasalların yönetimi, atıkların toplanması, geçici depolanması ve
taşınmasına yönelik iş ve işlemler, atık yönetimine ilişkin altyapı hizmetlerinin sağlanması,
yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinas-
yonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve ilgili mevzuat
çerçevesinde önlemleri almak,

e) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, arıtma, doğal gaz,
akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, bölge içi yollar, ses ve
veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi
için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve il-
gili mevzuat çerçevesinde önlemleri almak,

f) Her yılın sonunda kendisinin ve bölge içerisinde yer alan yatırımcıların gerçekleştir-
diği faaliyetlerin etki değerlendirmesini yapmak ve bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini
Bakanlığa göndermek,

g) Yatırımcıların faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından istenilen ek bilgi ve belgeleri
belirlenen sürede ve formata uygun olarak göndermek,

ğ) Her türlü hesap ve işlemlerini yeminli mali müşavire inceletmek,
h) Bakanlığın bölgede yapacağı her türlü kontrol ve denetim faaliyetleri için gerekli

çalışma ortamını hazırlamak,
ı) Bakanlığın bölge için vereceği diğer görevleri yapmak.
Bakanlık denetimi
MADDE 22 – (1) Bölgedeki yönetici şirketin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen

durumlarda Bakanlık tarafından denetlenir.
(2) Bakanlık, bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şir-

keti uyarır ve amacına uygun faaliyette bulunulması için süre verir. Bu sürenin sonunda yönetici
şirketin amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık,
görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin
sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyum tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiye-
sini ister. Mahkemece yönetici şirketin tasfiyesine karar verilmesi halinde şirket ve yöneticilerin
hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla yeni bir yönetici şirket kuru-
labilir veya Bakanlıkça bölgenin terkin işlemleri başlatılabilir.

(3) Yönetici şirket, kendisine ve bölge içerisinde yer alan yatırımcıların faaliyetlerine
ilişkin verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(4) Yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak müteakip yılın Ocak ayın-
da ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavire inceletir. Yeminli mali müşavir,
düzenlediği denetim raporunun birer örneğini her yılın Mayıs ayı sonuna kadar yönetici şirkete
ve Bakanlığa eş zamanlı olarak gönderir.

Yatırım izni
MADDE 23 – (1) Yatırımcı, yatırımcı başvuru formunu doldurarak ön yer tahsisi ta-

lepleri için Bakanlığa veya yönetici şirkete başvurur. Yönetici şirkete yapılan tüm ön yer tahsis
talepleri en geç onbeş gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Ön yer tahsisi Bakanlıkça yapılır.
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(2) Ön yer tahsisi yapılan yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre ha-
zırlanacak raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunar. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına intikal tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki aydır.
Bu süreye faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi,
düzeltilmesi istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
vermek zorundadır.

(3) Yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir”
kararını aldıktan sonra, yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek
üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen oran dâhilinde hesaplanan tutarı, bütçeye gelir kaydedil-
mek üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırır.

(4) Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben
Bakanlığın uygun görüşü üzerine yatırımcı lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ir-
tifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

(5) Yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen alanlar,
parseller hâlinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle, yönetici şirket tarafından Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde bu mad-
dede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getiren yatırımcılara devredilir veya kiralanır. İrtifak
hakkı devri veya alt kiralamaya ilişkin işlemler Bakanlığa en geç onbeş gün içinde bildirilir.

Ödeneğin kullanılması

MADDE 24 – (1) Karma/İhtisas Endüstri Bölgelerinin kurulması için gerekli kamu-
laştırma, etüt, plan, proje, müşavirlik ve kontrollük ile altyapı yapımıyla ilgili giderler, bu Yö-
netmeliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden
karşılanabilir.

(2) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen
endüstri bölgeleri ile ilgili her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Kanunlar kapsa-
mında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

Harcama kalemleri

MADDE 25 – (1) Bölgenin kurulması ve yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla Ba-
kanlık bütçesine konan ödenekler, aşağıdaki harcamalar için kullanılabilir:

a) Fizibilite etüdü,
b) Yer seçimi, kamulaştırma haritası, halihazır harita ve jeolojik ve jeoteknik etüt yapı-

mı, imar ve parselasyon planlarının hazırlanması, altyapı projeleri için gerekli olan her türlü
veri, bilgi, belge, harita, rapor ve benzeri dokümanların alımı ile bu dokümanlara ilişkin kırta-
siye, baskı, kopyalama, çoğaltma ve benzeri işler,

c) Kamulaştırma,
ç) İhale,
d) Bilirkişi,
e) Ruhsat, izin, onay ve harçlar,
f) Halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, imar planının araziye aplikas-

yonu, parselasyon planı ve aplikasyonu, tapu tescil işlemleri, zeminde arazi ve arsa düzenleme
uygulamaları, altyapı zemin araştırma raporu, altyapı uygulama projeleri, keşif ve metraj, arıt-
ma tesisi uygulama projeleri ve benzeri işler,
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g) Bölgeye ait, idari hizmet binaları ile yol, içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi,

enerji nakil hattı, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj, istinat ve ihata duvarı, köprü, gölet, arıtma

tesisi, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, haberleşme hatları, boru iletim hattı, dekopaj,

tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, demiryolu hattı, liman, deniz dolgusu, iskele, rıh-

tım, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile ve ben-

zeri yapım işleri,

ğ) Her türlü kontrollük ve müşavirlik hizmetleri,

h) Bölgenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetler,

ı) Bölgenin kurulması ve yatırıma hazır hale getirilmesine ilişkin diğer işler,

ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Münferit Yatırım Yeri

Başvuru ve başvuru şartları

MADDE 26 – (1) Münferit bir sanayi yatırımını gerçekleştirmek amacıyla yatırımı ger-

çekleştirecek yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine önerilen alan-

ların, Cumhurbaşkanınca münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilir.

(2) Münferit yatırım yeri talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırla-

yarak Bakanlığa başvurur.

(3) Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi duru-

munda yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde

gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(4) Münferit yatırım yeri başvurularında;

a) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme ora-

nına göre güncellenmek kaydıyla en az 280.000.000 TL (ikiyüzseksenmilyon Türk Lirası) tu-

tarında sabit yatırım taahhüdünün bulunması,

b) Söz konusu faaliyet için ileri teknoloji kullanılması,

c) Talep edilen alanın en az yüzellibin metre kare büyüklüğünde olması,

ç) Başvuru sahibinin talep edilen alanın tamamına yönelik yatırım taahhüdünün bulun-

ması,

şartları aranır.

(5) Yatırım taahhüdü için gerekli beş yıllık süre, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya

kullanım izni verilmesinin ardından başlar.

Yer seçimi ve ilan

MADDE 27 – (1) Bakanlıkça uygun bulunan başvurular için, bu Yönetmeliğin 5, 6 ve

7 nci maddelerinde açıklandığı şekilde yer seçimi etüdü yapılır ve özet değerlendirme raporu

hazırlanır.

(2) ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının

alınmasının ardından; alanın, Cumhurbaşkanı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabileceği kaydıyla münferit yatırım yeri ola-

rak tahsis edilmesine karar verilir.
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(3) Başvuru sahibinin, Cumhurbaşkanı kararından önce münferit yatırım yeri olarak

ilan edilecek alanların yönetim ve işletilmesinden sorumlu olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanununa göre bir anonim şirket kurması zorunludur.

(4) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal,

idari, lojistik, ticari ve benzeri faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanıla-

maz.

Kamulaştırma, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi

MADDE 28 – (1) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alan içerisinde özel mül-

kiyete konu araziler bulunması durumunda bu arazilerin Bakanlıkça kamulaştırılmasının ar-

dından Hazine adına tescili yapılır.

(2) Başvuru sahibi lehine, Kanunun 3 ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak

bedelli ve/veya bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kırk dokuz yıl süreyle irtifak

hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz

yıl süreyle kullanma izni verilir.

(3) Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, başvuru sahibinin talebi ve

Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın devam etmesi şartı ile Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla yenilenebilir.

(4) İrtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi süreci; başvuru sahibi ta-

rafından sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen

oran dâhilinde hesaplanan tutarın, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırıl-

masını takiben başlatılır.

Yönetim, işletme ve denetim

MADDE 29 – (1) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanların yönetim ve işle-

tilmesi ile bu alanların yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü altyapı ve üstyapı

ile ilgili etüt, harita, plan, proje ve yapım işlerine ilişkin tüm giderlerden bu Yönetmeliğin

27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği kurulan anonim şirket sorumlu olur.

(2) Başvuru sahibinin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen durumlarda Bakanlık

tarafından denetlenir.

(3) Mücbir sebepler dışında verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın ger-

çekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşka-

nınca değerlendirilir ve gerekirse bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir.

Verilen ek süre içerisinde taahhüdün gerçekleşmemesi halinde Bakanlığın teklifi üzerine Cum-

hurbaşkanınca münferit yatırım yeri tahsisinin kaldırılmasına karar verilebilir.

(4) Başvuru sahibi, münferit yatırım yerinde atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü

ve hava kirliliği, tehlikeli atık, tıbbi atık, radyoaktif madde ve kimyasalların yönetimi, atıkların

toplanması, geçici depolanması ve taşınmasına yönelik iş ve işlemler, atık yönetimine ilişkin

altyapı hizmetlerinin sağlanması, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum plan-

larının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afet-

ler ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli har-

camaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.

(5) Başvuru sahibi, münferit yatırım yeri için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve

kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, ka-
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nalizasyon, bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağ-

lanması ve kesintisiz olarak sürmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ça-

lışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.
(6) Başvuru sahibi, her yılın sonunda bölge içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etki

değerlendirmesini yaparak bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek,
Bakanlığın bölgede yapacağı her türlü kontrol ve denetim faaliyetleri için gerekli çalışma or-
tamını hazırlamak ve Bakanlığın bölge için vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Halihazır harita, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri ve uygulama
MADDE 30 – (1) Münferit yatırım yerine ait halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt

raporu, imar ve parselasyon planları bu Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerindeki hü-
kümler uyarınca başvuru sahibi tarafından hazırlattırılarak Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Münferit yatırım yerine ait altyapı ve üstyapı projeleri Bakanlıkça belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi yatırımcı tarafından hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından
onaylanır. Elektrik şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat
kapsamında yetkili kurum/kuruluşlarca onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edi-
lir.

(3) Münferit yatırım yeri ile ilgili altyapı ve üstyapı yapım işleri başvuru sahibi tara-
fından projelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Gerçekleştirilemeyen münferit yatırım yeri için
zorunlu olan ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik iletim hattı gibi altyapı yapım işleri,
Bakanlık koordinasyonunda başvuru sahibi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülür.

(4) Münferit yatırım yerlerindeki altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü
ve bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı yapım işlerinin kontrolü Bakanlık veya özellik arz eden
işler için Bakanlıkça veya başvuru sahibince belirlenen müşavir firma tarafından yapılır. Mü-
şavir firmanın başvuru sahibi tarafından belirlenmesi durumunda Bakanlık ile müşavir firma
arasında yapılacak protokol ile müşavir firmanın yetki ve sorumlulukları belirlenir.

Ruhsat ve izinler
MADDE 31 – (1) Başvuru sahibi tarafından hazırlattırılacak altyapı ve üstyapı projeleri

ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve de-
netimine tâbidir. Münferit yatırım yerlerindeki yatırımlar Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat
ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belir-
tilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı Kanun ve bu Kanun
kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde Bakanlık tarafından ve-
rilir.

(3) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir”
kararı verilen ve Bakanlıkça yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yatırımın tamamlanıp
tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca
on beş gün içinde verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Endüstri Bölgesi

Başvuru ve başvuru şartları
MADDE 32 – (1) Yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine

önerilen alanların, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar veri-
lebilir.
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(2) Özel endüstri bölgesi talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırla-

yarak Bakanlığa başvurur.

(3) Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi duru-

munda yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde

gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(4) Özel endüstri bölgesi başvurularında;

a) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunması durumunda, arazi alanının yüzellibin met-

rekareden büyük olması, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri

alarak faaliyete geçmiş olması ve yeni yapılacak yatırım yeri için öneri alanın içinde veya bi-

tişiğinde en az ellibin metrekare tevsi imkânının bulunması,

b) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmaması durumunda arazi alanının ikiyüzbin met-

rekareden büyük olması,

c) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme ora-

nına göre güncellenmek kaydıyla en az 570.000.000 TL (beşyüzyetmişmilyon Türk Lirası) tu-

tarında yeni yatırım taahhüdünün bulunması,

ç) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az %51’inin mülkiye-

tine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip

olması,

şartları aranır.

(5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanan şirketler topluluğu adına yapılan

başvurularda, dördüncü fıkrada yer alan şartların hakim ve bağlı şirketler tarafından müştereken

karşılanması mümkündür.

(6) Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda yatırıma başlanmış ancak tamamlan-

mamış olan yatırımlar da yeni yatırım taahhüdü kapsamına alınır. Bu kapsamda taahhüt edilen

yatırımlara ait tesislerin yapı ruhsatlarının ilan tarihinden önce alınmış olması zorunludur.

(7) Yeni yatırım taahhüdü için gerekli beş yıllık süre; başvuru sahibinin mülkiyetinde

olan ve/veya irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olduğu alanlarda Bölgenin ilan tari-

hinde, diğer alanlarda ise başvuru sahibi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma

izni verilmesinin ardından başlar.

(8) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan alanlara ilişkin başvuru dosyasında fizibilite

raporuna ilave olarak ilgili kurumca tasdikli imar planı ve mevcut yapılara ait yapı kullanma

izin belgelerinin bulunması zorunludur.

(9) Yeni yatırım taahhüdü olarak gösterilen ve inşası halen devam eden tesisler için ise

ilgili kurumca tasdikli imar planı ve yapılara ait yapı ruhsatlarının başvuru dosyasında yer al-

ması zorunludur.

Yer seçimi ve ilan

MADDE 33 – (1) Bakanlıkça uygun bulunan başvurular için; bu Yönetmeliğin 5, 6 ve

7 nci maddelerinde açıklandığı şekilde yer seçimi etüdü yapılır ve özet değerlendirme raporu

hazırlanır.
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(2) ÇED mevzuatı uyarınca “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının

alınmasının ardından; alanın, Cumhurbaşkanı kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edil-

mesine karar verilir.

(3) Başvuru sahibinin, Cumhurbaşkanı kararından önce özel endüstri bölgesi olarak

ilan edilecek alanların yönetim ve işletilmesinden sorumlu olmak üzere 6102 sayılı Kanuna

göre bir anonim şirket kurması zorunludur.

(4) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari,

lojistik, ticari ve benzeri faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

Kamulaştırma, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi

MADDE 34 – (1) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlarda başvuru sahibinin

mülkiyetinde olanlar dışında özel mülkiyete konu araziler bulunması halinde bu arazilerin Ba-

kanlıkça kamulaştırılmasının ardından Hazine adına tescili yapılır.

(2) Başvuru sahibi lehine, Kanunun 3 ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak

bedelli ve/veya bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kırk dokuz yıl süreyle irtifak

hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz

yıl süreyle kullanma izni verilir.

(3) Özel endüstri bölgesi ilanından önce yatırımcı başvuru sahibi lehine Hazineye ait

alanlar üzerinde tesis edilmiş irtifak hakları ve/veya Devletin hüküm veya tasarrufu altında bu-

lunan taşınmazlar üzerinde verilmiş kullanma izinleri korunarak, endüstri bölgelerine sağlanan

teşvikler çerçevesinde irtifak hakkı ve/veya kullanma izni süre ve bedelleri yatırımcı lehine

revize edilir.

(4) Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, başvuru sahibinin talebi ve

Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın devam etmesi şartı ile Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla yenilenebilir.

Yönetim, işletme, denetim, gelir ve giderler

MADDE 35 – (1) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanların yönetim ve işletil-

mesi ile bölgenin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü altyapı ve üstyapı ile

ilgili etüt, harita, plan, proje ve yapım işlerine ilişkin tüm giderlerden bu Yönetmeliğin 33 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası gereği kurulan anonim şirket sorumlu olur.

(2) Başvuru sahibinin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen durumlarda Bakanlık

tarafından denetlenir.

(3) Mücbir sebepler dışında verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın ger-

çekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri Kurulca değerlendirilir ve gerekirse bu süre

bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanınca bir yıl uzatılabilir. Verilen ek süre içerisinde

taahhüdün gerçekleşmemesi halinde Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel endüstri

bölgesinin terkin edilmesine karar verilebilir.

(4) Başvuru sahibi, her yılın sonunda bölge içerisinde kendisi ve diğer yatırımcılar ta-

rafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etki değerlendirmesini yaparak bu konuda düzenlenen

raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek, Bakanlığın bölgede yapacağı her türlü kontrol ve

denetim faaliyetleri için gerekli çalışma ortamını hazırlamak ve Bakanlığın Bölge için vereceği

diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
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(5) Bölgenin yönetimi ve işletilmesine ilişkin giderlerden başvuru sahibi gerçek ya da
tüzel kişiler sorumludur.

(6) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, başvuru sa-
hibinin mülkiyetindeki araziler parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle
satılabilir veya kiraya verilebilir.

(7) İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorum-
luluk kendisine ait olmak üzere başvuru sahibi tarafından diğer yatırımcılara devredilebilir
veya kiralanabilir.

(8) Başvuru sahibi, özel endüstri bölgesinde atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü
ve hava kirliliği, tehlikeli atık, tıbbi atık, radyoaktif madde ve kimyasalların yönetimi, atıkların
toplanması, geçici depolanması ve taşınmasına yönelik iş ve işlemler, atık yönetimine ilişkin
altyapı hizmetlerinin sağlanması, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum plan-
larının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afet-
ler ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli har-
camaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.

(9) Başvuru sahibi, özel endüstri bölgesi için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve
kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, ka-
nalizasyon, bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağ-
lanması ve kesintisiz olarak sürmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ça-
lışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.

Halihazır harita, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri ve uygulama

MADDE 36 – (1) Özel endüstri bölgesine ait halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt
raporu, imar ve parselasyon planları bu Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerindeki hü-
kümler uyarınca başvuru sahibi tarafından hazırlattırılarak Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Yeni yapılacak olan yatırımlarda özel endüstri bölgelerinin imar plânları ile bölge
içindeki parsel ifraz, tevhit, terk, ihdas ve benzeri imar uygulaması işlemleri başvuru sahibi
tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylanır. Daha önce imar plânı onaylanmış olan yerlerde
ise gerekli görülmesi halinde mevcut plândan gelen haklar saklı kalmak kaydıyla imar plânları,
başvuru sahibi tarafından yeniden hazırlanarak Bakanlıkça onaylanabilir.

(3) Özel endüstri bölgesine ait altyapı ve üstyapı projeleri Bakanlıkça belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi tarafından hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onayla-
nır. Elektrik şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat kap-
samında yetkili kurum/kuruluşlarca onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

(4) Özel endüstri bölgesi ile ilgili altyapı ve üstyapı yapım işleri başvuru sahibi ve diğer
yatırımcılar tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilemeyen özel endüstri bölgesi için zorunlu
olan ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik iletim hattı gibi altyapı yapım işleri, Bakanlık
koordinasyonunda başvuru sahibi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülür.

(5) Özel endüstri bölgesindeki altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü
ve bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatı yapım işlerinin kontrolü Bakanlık veya özellik arz
eden işler için Bakanlıkça veya başvuru sahibince belirlenen müşavir firma tarafından yapılır.
Müşavir firmanın başvuru sahibi tarafından belirlenmesi durumunda Bakanlık ile müşavir firma
arasında yapılacak protokol ile müşavir firmanın yetki ve sorumlulukları belirlenir.
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Ruhsat ve izinler

MADDE 37 – (1) Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce

izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları geçerliliğini korur.

Başvuru sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından hazırlattırılan altyapı ve üstyapı projeleri ve

bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve deneti-

mine tâbidir. Özel endüstri bölgeleri içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar Bakanlık tarafından

onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belir-

tilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı Kanun ve bu Kanun

kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde Bakanlık tarafından ve-

rilir.

(3) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir”

kararı verilen ve Bakanlıkça yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yatırımın tamamlanıp

tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca

on beş gün içinde verilir.

(4) Özel endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen diğer yatırımcılar, yatırımcı baş-

vuru formunu doldurarak özel endüstri bölgesinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu gerçek

veya tüzel kişiye başvurur. Özel endüstri bölgesinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu gerçek

veya tüzel kişi, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başvuru aşamasında hazır-

lanan fizibilite raporunda belirtilen sektörlerin birinde faaliyet göstermesi kaydıyla diğer yatı-

rımcıları belirler.

(5) Belirlenen yatırımcılar faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre hazırlanacak

raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunar. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal

tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki aydır. Bu süreye

faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi, düzeltilmesi

istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermek zo-

rundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan En-

düstri Bölgeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel endüstri bölgelerinde anonim şirket kurulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen

özel endüstri bölgeleri için bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl üyeleri arasından seçilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(5) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl

ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste ya-
pılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir
fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda
yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden
düşmüş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı baş-

vuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından im-

zalanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde üçüncü

toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden az onbeş günden fazla ola-
maz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir”
ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis he-
yet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin
yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların
salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan
süreyi tamamlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde bulunulması veya ruhsata aykırı

faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çı-
karılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “tahsis”
ibaresi “tahsil” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verir
ve Bakanlığa” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi par-
selleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tip”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arsa”
ibaresi “sanayi parseli” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “bedel alınmaz.” ibaresi “tapu har-
cının %1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım
payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde
yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desinde belirtilen oranda gün esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arsa”
ibaresi “sanayi parseli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Arsa tahsisi veya satışı yapılan; firmanın tasfiyesi veya veraset halinde, firmanın ortaklarına
veya varislere tahsis hakkının devri mümkündür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendi ile yedinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi sırasıyla aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“1) Tapu belgesi,”
“Alt kiralama yapılması halinde, finansal kiracıdan tapu belgesi istenmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “onun-
cu” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on
bir” ibareleri “on beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“OSBÜK yönetim kurulu asıl üye sayısının tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 94 üncü maddede yapılan değişiklikler gereğince, mevcut
OSBÜK yönetim kurulunun üye sayısı, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2019 30674
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Öğrenciler, akademik ortalamalarını yükseltmek için koşullu geçtiği (CD, DC,

DD) dersleri, bulundukları dönemde 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde tekrar alabilir. Ancak ge-

nel akademik ortalamanın hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan son not geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin notları, söz konusu

yükseköğretim kurumunun not geçme sistemine göre başarılı ise öğrenci o derslerden muaf

olur. Muaf olunan dersler genel akademik ortalamasına dahil edilir.”

“(13) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin eşdeğer programlarına yatay

geçişle geçen öğrencinin kaydı eşdeğer sınıfa yapılır. İlgili birim yönetim kurulunca intibak

ettirilemeyen dersler alttan ders olarak alınır. Ancak her dönemde alabileceği ders yükü 45

AKTS’den fazla olamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2018 30545
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6816 

—— • —— 

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6818 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6829 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

869,14 m3 AHŞAP TRAVERS ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2019/368668 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere 

869,14 m3 ahşap travers alımı 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 27.08.2019 tarih ve saat: 

14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız sadece yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 27.08.2019 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6726/1-1 
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1.000.000 ADET TTYY KAMELYA ÇAY POŞETİ (1000 gr) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

 
 6770/1-1 

—— • —— 
60.000 kg ALTINBAŞ ÇAYI (500 gr) BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 kg 500 gr Altınbaş Çayı Baskılı Bobin %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.08.2019 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6753/1-1 
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1 ADET İLERİ DÜZEY FULL HD 2D VİZÜEL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem ileri düzey full HD 2D vizüel sistemi, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.09.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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. 6848/1-1 
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SİSTEM ODASI EKİPMANLARI VE KURULUMU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı, Sistem 

Odası Ekipmanları Ve Kurulumu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/08/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6794/1-1 
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4 KISIM 49 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 kısım 49 

kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, şartnamede belirtilen marka ve modellerden biri olmak 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.08.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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.  6795/1-1 
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10.000 ADET TRAFİK KONİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 10.000 adet Trafik Konisi 

ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.08.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6796/1-1 
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CADDE VE SOKAKLARA REKLAM MATERYALLERİNİN YAPILMASI VE 10 YIL 

SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1- Bursa-Osmangazi Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Sokaklarda 

250 Adet Bilboard, 75 Adet Raket, 5 Adet Megalight, 6 Adet Afiş Değiştiricili Bilboard, 100 

Adet Cityboard, 30 Adet Kasalı Vinil Germe Pano yapılması ve 10 Yıl Süre ile işletilmesi işi: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale 

edilecektir. İhale, “Osmangazi Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 

yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00.-(Bin) TL olup, Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

MADDE 2- İdare, ihale gününe kadar ilan edilen işin ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

MADDE 3- İhaleye ilişkin: 

Muhammen Aylık Kira Bedeli : 15.000,00.- (Onbeşbin) TL+KDV 

Geçici Teminat Miktarı : 54.000,00.- (Ellidörtbini) TL dir. (Toplam kira bedelinin 

%3’ü) 

Kesin Teminatı : Toplam ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap 

edilecektir. 

İhalenin Yapılacağı Yer  : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu 

İhale Tarih ve Saati : 20 Ağustos 2019 Salı günü, saat 14:00 de 

İhale Evraklarını Sunma 

Tarih ve Saati  : 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 12.00’e kadar 

MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen 

niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte 

belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte 

bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır. 

MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler 

ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu 

yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale 

bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad 

kaydedilir. 

MADDE 6- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

MADDE 7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasında veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan 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 ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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 
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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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat makbuzu 

e) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

1- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

2- İş ortaklığının herbiri ortağı tarafından 7. maddenin (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 (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Lirası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

MADDE 9- Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı 

doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. 

MADDE 10 -Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

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

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

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. 

MADDE 11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi 

yapacak olan komisyon başkanlığı adına ilgili birim yetkilisince dosya teslim tutanağı karşılığında 

teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa 

komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 6844/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ SETİ Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü 

maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında 

ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019 /375739 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/ 

İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 2166 / 232 388 10 74 

c) Elektronik posta adresi : idari@mail.ege.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları – Tıbbi 

Cihaz Alımları - 3 SET 

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bornova/İZMİR 

c) Teslim tarihi : 60 takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23/08/2019 Cuma - 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) 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 sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru 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, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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 
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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, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 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 (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Adayın 250.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 

zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

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

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

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

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

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

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

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.4.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.4.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan Yüklenici, İthalatçı veya bayii olarak Ürün 

Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve ihale dosyasında bunu belgelemek zorundadır. 

4.4.4. İstekli firma teklif edeceği ürün veya parça ile ilgili marka, model, barkod 

numarası, üretici firma adı ve firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak verecektir. 

4.4.5. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

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. 

4.4.6. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon 

isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. İhale Konusu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale, 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 

esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6851/1-1 
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PANCAR MUHASEBE SERVİSİNE BAĞLI KÜSPE SATIŞ  

İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Muhasebe Servisine Bağlı Küspe Satış İşleri Hizmet alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 /364933 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 İşçi % 20 Toleranslı 2 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : % 20 Toleranslı 2 Ay 

c) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiz TL.) karşılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 

almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 20.08.2019 – 10:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal 

Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6732/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya İşleri Hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 364935 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Şeker Fabrikası Fabrika Kısımlarında Kampanya 

Döneminde Fabrikamız Kampanya İşlerinin yürütülmesi 

(Pancar Yüzdürme Hizmeti, Meydan Temizlik Hizmeti ve 

Ham Fabrika temizlik işleri için ± % 20 Toleranslı 60 Gün 

Asgari Ücretin %10 fazlası  

  Kristal Şeker Ambalajlama İşleri, Kalite Kontrol 

Laboratuvarı İşleri, Rafineri temizlik işleri ve Pancar 

Analiz Laboratuvarı İşleri, Kireç ocağı temizlik işleri için 

± % 20 Toleranslı 60 Gün Asgari Ücret) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : ± % 20 Toleranslı 60 Gün 

c) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 20.08.2019 salı günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6733/1-1 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi; 1-KALİTE VE İŞLETME KONTROL 

LABORATUVARI HİZMETLERİ & 2-PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/368930 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 

16 kişi ve Pancar Analiz Laboratuvarında 18 kişi olmak 

üzere toplam 34 kişi ile laboratuvar hizmetleri 

yapılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir; 

  1-Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında (± 20 

toleranslı 110 gün), 

  2-Pancar Analiz Laboratuvarında (± 20 toleranslı 90 

gün) dür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6849/1/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık 

İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/369004 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 Kampanya dönemi süresince 

(±%20toleranslı) 110 gün, 2 Adet Lastik Tekerlekli 

Yükleyici ve 4 Adet Damperli kamyonla tahmini 

(±%20toleranslı) 145 000 ton olmak üzere günlük kok, 

kireç taşı v.s. işletme malzemelerinin günlük olarak stok 

sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde 

istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına gelen 

kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek stok 

sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi, istenilen 

malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş makineleri 

ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan 

artıklarının, pancar ile birlikte fabrikaya gelmiş diğer 

malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk, taş, kum, ot v.s.) 

ve pres filtre çamurunun, idarece gösterilen yerlere 

usulüne uygun olarak taşınması ve tarif edilen şekilde 

istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük tesviye 

edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya 

uygun malzemelerle, döküm sahasının ve sahaya çıkan 

yolların nakliye araçlarının çalışmalarına uygun hale 

getirilmesi, kampanya sonu iş bitiminde saha 

tesviyesinin yapılması işi. Detay ve diğer unsurlar 

Teknik Şartnamede açıklanmıştır. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : ± %20 Toleranslı 110 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati :  20.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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MEYDAN TEMİZLİK HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/371969 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde daimi gündüzde 4 ve Her vardiyada 8 işçi 

olmak üzere toplam 28 işçi ile Fabrikamız tesislerinde 

doldurma-boşaltma, silolardan pancar yüzdürme ve 

temizlik işleri Hizmeti işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 110 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ (HAM FABRİKA, KAZAN DAİRESİ,  

TÜRBİN DAİRESİ) İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ 

(HAM FABRİKA, KAZAN DAİRESİ, TÜRBİN DAİRESİ) işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/372094 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde daimi gündüz 2 kişi ve her vardiyada 9 kişi 

olmak üzere toplam 29 kişi ile Fabrikamız FABRİKA 

BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ (HAM FABRİKA, 

KAZAN DAİRESİ, TÜRBİN DAİRESİ) işi 

yaptırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 110 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6849/4/1-1 



6 Ağustos 2019 – Sayı : 30854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA 

Hizmeti işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/372698 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde, her vardiyada 10 işçi olmak üzere toplam 

30 işçi ile (± % 20 toleranslı) 55.000 ton kristal şekerin 

ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, 

ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : 2019/2020 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı) 110 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ 

HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/373266 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde 1 Çevre Mühendisi ve 10 İşçi ile Atık Su 

Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmeti işi. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 110 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 27.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ  

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi 3 Seyyar ve 1 Sabit Pancar Boşaltma 

Makinalarının Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/369025 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya 

Döneminde Merkez bölge kantarlarında ± % 20 

toleranslı 420.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 3 

seyyar ve 1 sabit pancar boşaltma makineleri ile 

boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu 

işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.08.2019 - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde (±% 20 Toleranslı) 110.000 Ton (Yaklaşık 

55.000 Ton Üretimin İstiflenmesi + 55.000 Ton İstiften Satış) Kristal Şekerin; üretimden gelen 

şekerlerin Şeker Ambarlarına istiflenmesi ve istiflenen şekerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni 

şekerlerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerin tahmil-tahliye ve yüklemesi, ayrıca 

Malzeme Ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil 

ve tahliyesi hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına 

Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/373304 

1 - İdarenin 

a) Adresi :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No :  0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2019/2020 Kampanya Döneminde (±% 20 

Toleranslı) 110.000 Ton (Yaklaşık 55.000 Ton Üretimin 

İstiflenmesi + 55.000 Ton İstiften Satış) üretilecek 

Kristal Şekerin istife alınması, satış amacıyla 

kamyonlara yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden 

veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. 

Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara 

yüklenmesi, avarya şekerlerin toplanması, rafineriye 

verilmesi ambarların temizliği ile Fabrikamız Malzeme 

Ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere 

gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi hizmeti. 

Diğer hususlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

b)Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28.08.2019 Çarşamba - Saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten 

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

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN  

İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Madde 1- İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı:  

İli : Siirt 

İlçesi : Merkez 

Mahale / Köyü : Veysel Karani Mh. 

Tapu Bilgileri : Pafta No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 

Yevmiye No : 4893 

Cinsi : İrtifak Hakkı Verilmesi 

İrtifak Hakkı Verilen Yer ve Amacı: 

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti Üniversitemize ait Pafta 

No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’ lü 107.300,00 m² 

yüzölçümüne sahip 44 nolu parselin 5.321,91 m²’ si üzerinde 2.644,83 m² taban alana sahip 

öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için; Yap-İşlet-Devret modeli 

ile 20 (yirmi) yıllığına Çarşı Mekezi ve Müştemilatı İrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye 

çıkılacaktır. 

Yüzölçümü : İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 5.321,91 m²’ dir. 

Hazine Payı : Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir. 

Cinsi : Arsa 

Tapudaki Şerhler : Yok 

Sınırları : İhale dosyasında mevcuttur. 

Niteliği : Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır. 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Çarşı 

Merkezi ve Müştemilatı yapılmak amacıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce, 10/09/2019 Salı 

günü Saat 10.00’ da Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 

yap-işlet-devret modelinde irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği: 

İhale dökümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak 

görülebilir; ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dökümanını 750,00 

(yediyüzelli) TL karşılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 

(IBAN:Tr100001000094492771315001) nolu hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması 

zorunludur. 

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih-saate ve hangi usulle yapılacağı: 

a) İhalenin Yapılacağı Adres: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari 

ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/SİİRT 

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/SİİRT 

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi: 10/09/2019 Salı Günü 
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d) İhale (Son Teklif Verme) Saati : 10.00 

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A 

Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/SİİRT 

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yap-işlet-devret 

modelinde yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır. Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil 

tarihinden başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 1 

(bir) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dâhildir. İstekliler ihalede tekliflerini irtifak hakkı 

bedeli üzerinden artırarak yapacaklardır. İhale komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan 

istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; en yüksek irtifak hakkı bedeli sunan 

istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. 

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olup; aynı 

kanunun 46. , 47. ve 48. Maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, 

geçerli en yüksek irtifak bedeli sağlanması amacıyla oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü 

ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

Madde 4- Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese 

verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden 

isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edecektir. İhale son teklif 

verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen 

teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 

ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 5- Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat 

Miktarı: 

a) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 33.500,00 TL + KDV 

b) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 33.500,00 TL + KDV’ dir. Bu bedel irtifak hakkı süresince 

alınacak olup, ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca 

yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) 

meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı artırılır. 

c) Geçici Teminat Miktarı: 183.538,39 TL’ dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi 

geçici teminat miktarını nakit olarak da Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN:Tr 100001000094492771315001) 

nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler. 

Madde 6- İsteklilerden İstenen Belgeler: 

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki aynı kanunu 

74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanındaki şartları taşımaları 

yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında 

sunmaları zorunludur. 

İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler (Dış zarf içerisine aşağıda 

yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı ve kaşeli bir şekilde ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 
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1- Kanuni ikametgâh sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek 

kişiler için nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış 

ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.) 

2- Türkiye’ de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e- posta gibi 

iletişim adresini belirtmesi, 

3- Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi getirmesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Savcılığından iyi hal belgesi, 

4- Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belgenin aslı, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve 

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

makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5- İmza sirkülerin verilmesi (aslı veya noterden onaylı sureti), 

6- İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslı veya 

noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

7- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (3), (4), (5), ve (6) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim 

beyannamesi, otaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

8- Yeterlilik verme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir, 

9- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcunun olmadığına dair 

belge, 

10- İhale tarihi itibariyle Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge, 

11- Şartname ekinde yer alan örneğe uygun (Ek-1 Formu) uygun olarak hazırlayacakları 

teklif mektubu, 

12- Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN:Tr 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmış 

geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu, geçici 

teminat mektubu olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır, 

13- İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı 

makbuzu, 

14- İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz 

olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim. 

Madde 7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmamakta kararı kesindir. 

 6661/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 

 6890/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6891/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6894/1-1 



6 Ağustos 2019 – Sayı : 30854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6896/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 6906/1-1 



6 Ağustos 2019 – Sayı : 30854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

 6914/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

 6915/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6867/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6867/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6867/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN İLAN METNİ 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre VKS Taahhüt 

Dış Ticaret Anonim Şirketi ile bu şirket tarafından idareye sunulan ihale evrakları arasında yer 

alan Ankara Ticaret Odasının Faaliyet Belgesine göre VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim 

Şirketinin %100 hissesine sahip olduğu belirlenen İsmail SÖNMEZ hakkında, bir yıl süre ile 

kamu ihalelerine katılmaktan geçici yasaklama kararı verilmiş ve 25 Ekim 2018 tarihli, Sayı: 

30576 sayılı Resmî Gazete’nin 176. sayfasında yayımlanmıştır. Ancak, verilen yasaklama işlemi 

kapsamında; VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim Şirketi ve İsmail SÖNMEZ tarafından 

Bakanlığımıza karşı açılan davada, İsmail SÖNMEZ’in ortak olarak göründüğü Ankara Ticaret 

Odasından alınan “Faaliyet Belgesinin” sehven düzenlendiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Ankara 

17. İdare Mahkemesince, İsmail SÖNMEZ ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin kısmen 

kabulüne karar verilmiş ve bu karar 09 Temmuz 2019 tarihli, Sayı: 30826 sayılı Resmî Gazete’nin 

150. sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca, Ankara 17. İdare Mahkemesince; Volkan SÖNMEZ’in 

VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim Şirketinin kuruluşundan bu güne kadar ortağı olduğu tespit 

edilmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre, taahhüdünü 

ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sebebiyle yasaklanan 

VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim Şirketinin %100 hissesine sahip Volkan SÖNMEZ’e (TC 

Kimlik No: 11548059856, Adres: Koru Mah. Ihlamur Cad. 42/40 Çankaya/Ankara) de aynı kanun 

hükümleri doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile 

istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle 

yasaklama kararı 26 Temmuz 2019 tarihli ve Sayı: 66853150-020-E.432905 sayılı Bakanlık 

oluruyla verilmiştir. 

Duyurulur. 6867/4/1-1 

—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre ÇAĞLAR Kılıç 

Enerji İnşaat Anonim Şirketi ile bu şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Çağlar KILIÇ 

hakkında verilen ve 05 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’nin 92 sayfasında 

yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi tarafından 12 

Temmuz 2019 tarihli ve Esas No: 2019/631 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar 

verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 

yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. 

Duyurulur. 6868/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85346 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 21.05.2019 tarih ve 

428/811 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.06.2019 

tarih ve 707/1618 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85346’nolu parselasyon planı 06.08.2019 tarihi 

itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

 

85346 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

 

Eryaman Mahallesi İmarın 19534 ada 1 sayılı, 19535 ada 1 sayılı, 19538 ada 1 sayılı ve 

18539 ada 1 sayılı parseller. 

 

İlanen duyurulur. 6784/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6688/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8764 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8765 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve 2015/19953 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve 2016/10183 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


