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YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE
ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek
kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı ve destekleri ile ilgili izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“f) Katılım Öncesi Yardım Aracı–Kırsal Kalkınma: Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi
Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programlarından 2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD I ve
2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II’ye ilişkin katılım öncesi desteğini,”
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“p) Sektörel Anlaşma: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım
Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına
İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmayı,
r) Çerçeve Anlaşma: 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali
Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmayı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Komite, ilgili ulusal kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve ekonomik,
sosyal ve çevresel ortaklar ve sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlardan oluşur. Komitede
yer alan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir asil ve bir yedek üyelik için
adaylar Yönetim Otoritesine teklif edilir.
(2) Komite, teklif edilen asil ve yedek üyeleri kapsayacak şekilde Ek-1’de yer alan
Müsteşar onayı ile oluşturulur.
(3) Aşağıda belirtilen durumlarda asil ve yedek üyelerin yerine geçecek yeni üyeler belirlenir:
a) Üyelikten çekilme talepleri doğrultusunda.
b) Üyeliklerine ilişkin görev ve sorumluluklarını sistemli bir şekilde veya bir yıldan
fazla süreyle yerine getirmemeleri veya kasten işledikleri bir suçtan dolayı hüküm giymeleri
durumunda.
c) Ölüm ya da haklarında kısıtlama kararı verilmesi durumunda.
(4) Komitenin başkanı Bakanlık müsteşarıdır. Komitenin başkan yardımcısı Komite
üyeleri içerisinden doğrudan müsteşar onayı ile belirlenir. Komite Başkanı Kurumda bir görev
alamaz.
(5) Başkan ve Komite üyelerinin her biri eşit oy hakkına sahiptir.
(6) Kurum Başkanı, Komisyon ve Yönetim Otoritesi temsilcileri Komite çalışmalarına
oy hakkı olmadan katılabilirler.
(7) Komite asil ve/veya yedek üyelerinin, bağlı bulundukları kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları tarafından değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, toplantı tarihinden en geç yirmi beş iş günü öncesinde yeni üye teklifi Yönetim Otoritesine bildirilir.
(8) Kadın ve erkek üyeler arasında dengeli bir dağılım sağlanması teşvik edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Komitede aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alır:
a) Bakanlık.
b) İçişleri Bakanlığı.
c) Maliye Bakanlığı.
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.
e) Kültür ve Turizm Bakanlığı.
f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı.
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
ğ) Kalkınma Bakanlığı.
h) Avrupa Birliği Bakanlığı.
ı) Hazine Müsteşarlığı.
(2) Komitede aşağıdaki ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri yer alır:
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.
b) Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği.
c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği.
ç) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği.
d) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği.
e) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği.
f) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği.
g) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği.
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ğ) Türkiye Kalkınma Vakfı.
h) Türkiye Ziraat Odaları Birliği.
ı) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği.
i) Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye Bölümü.
j) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı.
(3) Komitede kamu kurumlarından en az genel müdür düzeyinde, sivil toplum kuruluşlarından ise yönetici seviyesinde birer temsilci yer alır.
(4) Sivil toplum kuruluşları Komitede kamu kurumları üye sayısına en az eşit sayıda
üye ile temsil edilir.
(5) Komite çalışmalarına;
a) Kurum,
b) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi,
c) Denetim Otoritesi,
ç) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü,
d) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı,
e) Bakanlık İç Denetim Birimi,
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA Birimi,
g) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu,
h) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,
ı) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,
i) Türkiye Belediyeler Birliği,
j) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,
k) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği,
l) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,
m) Kırsal Turizm Derneği,
n) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı - Türkiye Ofisi,
o) Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği,
ö) Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği,
p) Özyeğin Vakfı,
temsilcileri gözlemci olarak katılırlar.
(6) Başkan, Komite toplantılarına ve çalışmalarına, beşinci fıkrada belirtilenler haricinde, Program uygulama alanlarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve
kuruluşları, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve sivil toplum kuruluşlarını gözlemci
olarak davet edebilir.
(7) Komisyon, Komite çalışmalarına oy hakkı olmayacak şekilde danışman sıfatı ile
katılım sağlar. Komisyon temsilcisi, gündemdeki konuların tartışılması sırasında görüşlerini
bildirmekle birlikte, Komisyonun resmi görüşü, yazılı olarak bildirdiği görüşleridir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Komite, aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir:
a) Programın belirlenen strateji, amaç ve hedeflerine ulaşılmasının temini amacıyla uygulamaların etkinliği ve kalitesini sağlar.
b) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine rapor verir. Katılım Öncesi Yardım
Aracı İzleme Komitesine;
1) Program uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla, tedbir veya faaliyetler bazında
Programın uygulanmasında ulaşılan sonuçlar ve mali göstergeler de dahil, kaydedilen ilerleme,
2) Denetim Otoritesi veya Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin gündeme getirdiği, yönetim ve kontrol sisteminin işleyişine ilişkin hususlar,
hakkında bilgi verir.
c) Program içerisinde yer alan tedbirler için belirlenen hedeflere ulaşılması ve söz konusu tedbirlere tahsis edilen kaynakların kullanımındaki ilerleme başta olmak üzere, programın
sonuçlarını göstergeler düzeyinde inceler ve görüş oluşturur. Bu kapsamda Yönetim Otoritesi,
Programın tedbirlerinin uygulanması ve ilerlemesine yönelik gerekli bilgiyi Komiteye ve Ulusal
Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sağlar.
ç) Programda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izler.
Bu amaçla;
1) Programın kapsadığı sektörlerde uygulamada karşılaşılan güçlükler,
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2) Yapılan kontrollerin sonuçları,
hakkında bilgi alır.
d) Komisyona sunulacak Program değişiklik önerilerini inceler ve uygun olduğu takdirde onaylar.
e) Program hedeflerine ulaşılması, yönetim ve uygulamanın etkinleştirilmesi ile verilen
yardımın etkinliğini artırma konusunda Programa yönelik gerekli görülen değişiklik önerilerini,
Yönetim Otoritesi, Kurum ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile ortak görüş oluşturduktan
sonra Komisyona ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunar, bir örneğini de Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderir.
f) Yıllık uygulama raporlarını ve nihai uygulama raporunu, Komisyona, Ulusal Katılım
Öncesi Yardım Koordinatörüne, Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve Denetim Otoritesine gönderilmeden önce inceler ve onaylar.
g) IPARD I Programı için programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını ve
IPARD II Programı için ara değerlendirme raporlarını inceler.
ğ) Denetim Otoritesi tarafından sunulan denetim raporlarını ve görüşlerini değerlendirir.
h) Programla ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir. İletişim planı ve görünürlük planını ve de bu planlarla ilgili güncellemeleri inceler ve onaylar.
ı) Programın teknik destek faaliyetleri konusunda oluşturulan eylem planını onaylar.
Teknik destek tedbiri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlarını değerlendirir.
i) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma hükümleri çerçevesinde sorumluluğundaki görevleri yerine getirir.
j) IPARD programlarının uygulamasına ilişkin Sektörel Anlaşmanın VI. Kısmında yer
alan hükümler doğrultusunda, programların raporlanmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “on iş günü” ibareleri “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on
iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Her toplantının tutanak taslağı toplantı tarihinden sonra on beş iş günü içinde tüm
Komite üyelerinin görüşlerine sunulur. Komite üyeleri görüş, gözlem ve önerilerini belgenin
gönderildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Yönetim Otoritesine gönderirler. Üyelerin
görüşlerinin yer aldığı toplantı tutanağı taslağı, Komite üyelerinin son görüş verme tarihini takiben en geç beş iş günü içerisinde Komisyonun görüşüne sunulur.
(5) Nihai tutanak taslağı, Başkan tarafından imzalanır ve toplantıdan sonra en geç kırk
beş iş günü içerisinde üyelere gönderilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tarafsızlık ilkesi ve etik kurallar
MADDE 18 – (1) Komitenin tüm üyeleri tarafsızlık ilkesi ve etik kurallara riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.
(2) Etik kurallar aşağıdaki hususları içerir:
a) Komite üyeleri, gerçek veya tüzel kişilere danışmanlık yapamaz. Komite üyeliğini
yaparken tarafsızlığını etkileyecek kişilere bağlı hareket edemez veya üyeliğini kendisine ya
da başkalarına yarar veya ayrıcalık sağlayacak şekilde kullanamaz.
b) Komite üyeleri, kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere yasal ve idari
karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamaz.
c) Komite üyeleri, kişisel çıkarları veya geldikleri kuruluşların çıkarlarından ziyade
Programın önceliklerini gözetir.
(3) Herhangi bir Komite üyesinin tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi durumunda, Başkan,
söz konusu üyeye Yönetim Otoritesi kanalıyla yazılı uyarı gönderir. Söz konusu ihlalin devam
etmesi durumunda Yönetim Otoritesi, ilgili kuruluşun Başkanına, yirmi iş günü içerisinde başka
bir üyenin Komite üyesi olarak aday gösterilmesi için talep yazısı gönderir.
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(4) Komite üyesinin, Program konusunda yapılan tartışma esnasında bir çıkarının ortaya
çıktığı durumlarda, söz konusu üye, Başkanı ve diğer üyeleri durumdan haberdar etmek zorundadır. Bu durumda Başkan söz konusu üyenin gündem maddesiyle ilgili kişisel çıkarının
olduğunun toplantı tutanaklarına geçirilmesi talimatını verir. Söz konusu üye, ilgili gündem
maddesinde oylamaya katılamaz.
(5) Çıkar çatışması ile ilgili, Başkanın ve Komite üyelerinin bilgilendirilmediğinin ortaya çıkması durumunda, Başkan, Komite üyesinin azlini talep edebilir. Söz konusu üyenin
alınan kararla ilgili oyu geçersiz sayılır. Bu işlemden sonra, eğer üyenin oyu, kararı etkiliyorsa
konu ile ilgili oylama tekrarlanır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 eklenmiştir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/7/2012

28344
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“jj) Tekil kod: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemine kaydı için de kullanılan
münhasır kayıt kodunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Söz konusu bildirim üzerine kullanım yerinin elektriği 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde bağlanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“o) Tekil kod.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kesme bildiriminde, kesme tarihine, saatine, mühür bilgilerine, endeks değerlerine ve kesmeyi
yapan çalışana ait sicil numarasına veya şirket tarafından belirlenen koda yer verilmesi zorunludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak
suretiyle ölçülür. Ancak, sabit tüketimleri bulunan;
a) Kamu tüzel kişileri tarafından kullanılan ya da kullandırılan reklam, ilan ve tanıtım
amaçlı elektrik tesisleri ile,
b) Kamu tüzel kişilerinin verdiği izin, ruhsat, lisans ya da belgeye dayalı olarak elektronik
haberleşme hizmeti veya kamu güvenliği için kullanılan elektrik tesislerine,
ilişkin olarak tüketicinin talebi ve dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde, tesisin kurulu gücü, çalışma saatleri ve varsa geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle talep sahibi ile dağıtım şirketince tespit edilen tüketim değerlerine göre sayaç tesis edilmeksizin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanması ve/veya faturalandırma
yapılması mümkündür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Faturalarda tekil koda yer verilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Görevli tedarik şirketleri 01/04/2016 tarihine kadar faturalara
tekil kod bilgisinin eklenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlar. Söz konusu tarihe kadar rekabeti
kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğmamasını teminen, tekil kodun faturalarda yer alan bilgilerden türetilmesi esastır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/5/2014
28994
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

18/3/2015
16/9/2015

29299
29477

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ğ) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
bentler eklenmiştir.
“ğ) GNO yükseltme sınavı: Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını almış, başarısız dersi olmayan ancak GNO’su 2.00’ın altında olduğundan mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrencilerin DD ve DC notları aldığı dersler için yapılan sınavı,”
“ö) Tek ders sınavı: 22 nci maddedeki koşulları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrencilere açılan ve mezun olmak için tek
ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan önce akademik takvimde
belirtilen zamanda yapılan sınırsız sınavı,”
“p) Ek sınav: Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden, alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını
yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere, sınava girme koşullarını
yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavı,
r) EOBS: Eğitim-öğretim bilgi sistemini,
s) Sınırsız sınav: İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl, sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek
üzere diledikleri dersler için verilen sınavı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, sınava girme koşulunu yerine getirerek başarısız
oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını
beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim
yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için
öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda
alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Bu sınavlardan sonra uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak
sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma
durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl
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sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları
üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın
başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde
yararlanamazlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on yedi hafta olmak üzere güz ve bahar
yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günlerinden sayılmaz. Ara sınav, yarı yıl veya yıl sonu sınav günleri, bu süreye dâhildir. Bütünleme sınavlarının yapıldığı süre on yedi haftalık süreye dâhil değildir. Sınavlar, ortak zorunlu ve seçmeli
dersler, arazi uygulamaları ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş
yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olan başka bir üniversitenin programından yaz
öğretiminde en fazla üç ders alınabilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği
ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde seçmeli dersler yabancı dilde okutulabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u
yabancı dille verilen programlara kayıtlı olup, iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan
veya bu süre sonunda YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir. Zorunlu hazırlık programından ilişiği kesilenler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversitede eşdeğer
Türkçe programı bulunmaması halinde, öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık
sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıtlı öğrencilerden,
esas programlarında öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarılı
olup olmamalarına bakılmaksızın esas programlarına başlarlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fırkasının ilk cümlesi ile
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasını izleyen on
iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.”
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“(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle derse devam koşulunu yerine getirebileceği sürede bir üst yarıyıldan/yıldan en fazla muaf olduğu AKTS kredisi
kadar ders alabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen
süre içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemek koşuluyla ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamazlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yapamayan öğrenciler, 32 nci maddede öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini belgelendirerek
yarıyılın ilk on iş günü içinde başvururlar. İlgili yönetim kurulu, başvuruları beş iş günü içerisinde değerlendirerek sonuca bağlar. Mazereti kabul edilenler beş iş günü içinde kayıt yapmak
zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye
alınmaz.
(2) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler öğretim süresinden sayılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, ders kaydı yaptıkları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm
dersleri öncelikle almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan da ders alabilirler. Ders kaydında
alınabilecek derslerin toplamı her yarıyıl için 40 AKTS kredisini geçemez.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile
ikinci fırkasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Senatonun onayına sunulur.”
“b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu birimden alınabileceği gibi, diğer birimlerden de alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması
gereken seçmeli derslerin AKTS kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, alan içi seçmeli dersler
için beş, alan dışı seçmeli dersler için on öğrenciden az olmamak üzere birim kurulları tarafından belirlenir. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlar ile yarıyıldaki öğrenci sayısı
ondan az olan programlarda, seçmeli derslerdeki öğrenci sayısı, ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler programdaki toplam kredinin en az %25’i
olmak zorundadır. Seçmeli dersler, alan ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenebilir. Alan
dışı seçmeli dersler, seçmeli derslerin en fazla %30’u olabilir.
c) Ön koşullu dersler; alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir. Bu dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır:
1) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.
2) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan dersler her iki yarıyılda da açılır.
ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı
dil ile iş sağlığı güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren programlardaki iş sağlığı ve
güvenliği dersleridir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirmede dikkate alınacak hususlar dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında EOBS’ne girilerek duyurulur.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her ders için en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Ancak yapısı
gereği, dönem içi çalışmalarının farklı şekilde değerlendirilmesi gereken staj, bitirme tezi ve
araştırma projesi gibi dersler ile GNO yükseltme sınavı ve tek ders sınavı değerlendirmelerinde
ara sınav notu dikkate alınmaz. Sınav programları, sınav tarihleri ve nerede yapılacağı o dersten
sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak sınavlardan en az on beş gün önce bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.”
“(4) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınav tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar
ilan edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavları takiben bir hafta içinde ilan edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sağlık kuruluşlarınca verilen raporla belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak,”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi,
seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmalarını, başarı notlarını ve varsa yarıyıl/yıl onur
derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi ve diploma eki verilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Aşağıdaki durumlarda, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir;
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olmak,
b) 5 inci maddenin altıncı fıkrasındaki hakları da kullandığı halde mezuniyet için gerekli
bütün dersleri başarı ile tamamlayamamış olmak,
c) 5 inci maddenin altıncı fıkrasındaki koşulları sağlayamayarak mezun olamayacağı
anlaşılmış olmak,
ç) Dört yıl üst üste kayıt yenilememek.
(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.”
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/6/2013
28679
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

12345-

21/9/2013
15/12/2013
6/7/2014
12/12/2014
23/6/2015

Sayısı

28772
28852
29052
29203 (Mükerrer)
29395
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TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 13)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan,
kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel
karşılığı iletilmesine yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun
39 uncu maddesi çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınlarının bedel karşılığı iletilmesine
yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde ÖİV uygulamasına ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından verilen ödemeli yayıncılık hizmetlerinde
ÖİV uygulaması
MADDE 4 – (1) Ödemeli yayıncılık hizmetleri, herhangi bir ilave içerik barındırmayan
standart yayınları izleme/dinleme imkanının yanı sıra, abonelerin/müşterilerin tercih edeceği
farklı türde yayınları bir kerelik veya dönemsel olarak izleme/dinleme imkanını da kapsamaktadır. BTK yetkilendirmesine tabi olan ve bu kapsamda iletim hizmeti nedeniyle ÖİV mükellefi
olan işletmeciler, içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerini, abonelere taşıyabileceği gibi
abonelere sunulan içerikleri kendileri de temin edebilmektedir.
(2) BTK yetkilendirmesine tabi olmayan içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerinin abonelere iletilmesi durumunda, iletim hizmetini ifa eden yetkilendirilmiş işletmecilerin
ÖİV matrahı, abonelerden alınan iletim hizmetinin bedelidir. Yetkilendirilmiş işletmecilerin
iletim hizmeti dolayısıyla içerik sağlayıcılardan da ayrıca bedel alması durumunda, söz konusu
bedeller üzerinden de ÖİV hesaplanması gerekir.
(3) Radyo ve televizyon yayınları, uydu platformu ve kablo ortamından iletilebildiği
gibi kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden de iletilebilmektedir.
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden verilen radyo ve televizyon
yayınlarının iletilmesi hizmetleri de 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtildiği şekilde yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından yetkilendirme kapsamında verilmesi durumunda
ÖİV’nin konusuna girer. Öte yandan, bahsi geçen yayınların iletilmesi ve izlenmesi için kullanılan internet erişimi üzerinden de bedel alınması halinde, bu bedel üzerinden ayrıca ÖİV
hesaplanması gerektiği tabiidir.
(4) Ödemeli yayıncılık hizmetinin, önce kullanılıp, bedeli sonra ödenmek suretiyle verilmesi yerine, önce bedelin ödenip, sonra kullanım hakkının kazanıldığı ön ödemeli şekilde
verilmesi durumunda vergi, tahsil edilen bedelin iletim hizmetine isabet eden kısmı üzerinden
iç yüzde yoluyla hesaplanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 470)
Giriş
MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak vergi mükelleflerinin yükümlülük ve ödevlerini vergi dairesine gitmeden, hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle yerine getirmelerini sağlamak Gelir İdaresi Başkanlığının temel amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda, 18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 414) ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan
veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi hayata geçirilmiştir.
(2) 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu sistemin kapsamının genişletilerek
gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve
iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak
mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.
Amaç
MADDE 2 – (1) Hazır Beyan Sistemi ile vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik, güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlanarak verilebilmesi ve böylece vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanarak gönüllü uyum seviyesinin artırılması ile vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
b) Diğer Kazanç ve İratlar (DKİ): 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde sayılan “Değer Artışı Kazançları” ile 82 nci maddesinde
sayılan “Arızi Kazançları”,
c) Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri): Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri,
ç) Hazır Beyan Sistemi: Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan
gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemi,
d) Menkul Sermaye İradı (MSİ): Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde sayılan
gelirleri,
e) Ücret: Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde sayılan gelirleri,
ifade eder.
Yetki
MADDE 4 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı; vergi beyannameleri ve
bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname
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ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla
ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak
verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi
sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek
veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye
yetkili kılınmıştır.
(2) Diğer taraftan, aynı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin
elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği
ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel
kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmıştır.
Kapsam ve uygulama
MADDE 5 – (1) Hazır Beyan Sisteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin
beyan dönemi itibarıyla başlanacaktır. Bu Sistem’den sadece ücret, kira, MSİ veya DKİ gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Ücret, kira, MSİ veya
DKİ’nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi
üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.
(2) Hazır Beyan Sistemi, beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin elde ettikleri
gelirlerin türüne göre Başkanlık tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum
ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanmaktadır. Sistem,
beyan edilmesi gereken bilgilerin hızlı, kolay ve uzman yardımına ihtiyaç duyulmaksızın görüntülenebilmesine, doldurulabilmesine ve değiştirilebilmesine imkan vererek mükelleflerin
vergisel yükümlülüklerini düşük maliyetlerle zaman ve emek tasarrufu sağlayarak yerine getirmelerini mümkün kılmaktadır. Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem
tarafından otomatik olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır.
ÖRNEK 1: 2015 yılı içerisinde mesken olarak kullanılmak üzere kiraya verdiği gayrimenkulünden 10.000 TL kira geliri elde eden ve aynı zamanda 2013 yılında 80.000 TL’ye
aldığı diğer bir gayrimenkulünü 2015 yılı içerisinde 150.000 TL’ye satan, beyana tabi başkaca
bir geliri de olmayan Bay (A), 2015 yılında elde ettiği kira geliri ve değer artışı kazançlarına
yönelik gelir vergisi beyannamesini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecektir.
ÖRNEK 2: 2015 yılı içerisinde birinci işverenden yıllık 51.000 TL, ikinci işverenden
ise 42.000 TL ücret geliri elde eden ve ücretlerinin tamamından vergi kesintisi yapılan Bayan
(B), elde ettiği bu ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi beyannamesini Hazır Beyan Sistemi
üzerinden verebilecektir.
ÖRNEK 3: Avukatlık mesleği ile iştigal etmekte olan Bay (C), kiraya verdiği ve iş yeri
olarak kullanılan gayrimenkulünden 2015 yılı içerisinde brüt 45.000 TL kira geliri elde etmiştir.
İşyeri için tahsil ettiği kira bedeli üzerinden 9.000 TL tevkifat yapılmıştır. Avukatlık mesleği
dolayısıyla serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan Bay (C), Hazır
Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremeyecek, serbest meslek kazancı ile kira gelirinden
oluşacak olan gelir vergisi beyannamesini İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla e-Beyanname menüsü üzerinden verebilecektir.
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ÖRNEK 4: Mesken olarak kullanılmakta olan gayrimenkulünden 2012 yılında 6.000 TL,
2014 yılında ise 7.500 TL kira geliri elde etmesine rağmen bu gelirlerine ilişkin olarak beyanname vermeyen ve söz konusu yıllarda beyana tabi başkaca bir geliri de olmayan Bayan (D),
Hazır Beyan Sistemini kullanarak 2012 ve 2014 yıllarında elde ettiği bu gelirleri için ayrı ayrı
beyanname verebilecektir.
(3) Geçmiş yıllar için düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi durumunda, içerisinde
sadece kira gelirine yönelik gelir beyanı bulunan düzeltme beyannameleri için Hazır Beyan
Sistemi kullanılabilecek; ancak önceki yıllarda beyan edilen kira gelirlerine ücret, MSİ ya da
DKİ eklenmek suretiyle düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi halinde bu beyannameler,
vergi dairelerine başvurularak verilebilecektir.
ÖRNEK 5: 2013 yılında, basit usulde vergilendirilen bir mükellefe işyeri olarak kiraya
verdiği gayrimenkulünden 5.000 TL işyeri kira geliri elde eden ve bu geliri için 2014 yılının
beyan döneminde beyanname veren Bay (E), 2011 yılında 40.000 TL’ye satın alıp 2013 yılında
100.000 TL’ye sattığı konutundan elde ettiği değer artışı kazancını 2014 yılında verdiği beyannameye dahil etmemiştir. 2016 yılında söz konusu değer artışı kazancını da beyan etmek
isteyen Bay (E), 2013 yılına ilişkin olarak vereceği düzeltme beyannamesini vergi dairesi aracılığıyla verebilecektir.
ÖRNEK 6: Beyana tabi başka bir geliri olmayan, 2012 yılında dört adet dairesini mesken olarak kiraya vermesi sonucu, sırasıyla yıllık 25.000 TL, 15.000 TL, 10.000 TL ve 5.000
TL kira geliri elde etmesine rağmen sadece iki daire için toplam 40.000 TL kira geliri üzerinden
beyanname veren Bay (F), 2016 yılı içerisinde diğer 2 meskeninden elde ettiği toplam 15.000
TL’yi de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi vermek istemesi durumunda, Hazır Beyan
Sistemini kullanarak 2012 yılına ilişkin olarak düzeltme beyannamesi verebilecektir.
(4) Hâlihazırda ücret, kira, MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti
bulunanlar Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla beyanname verebileceği gibi, bu gelirlerine ilişkin
olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verecek olanlar da bu Sistem üzerinden
beyannamelerini gönderebileceklerdir. Bu kapsamda, daha önce ücret, kira, MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanların Hazır Beyan Sistemi’nden beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda adlarına gelir vergisi mükellefiyeti tesisi
ve vergi tahakkuku işlemleri Sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
ÖRNEK 7: (Y) Limited Şirketinin %40 ortaklık payına ilişkin hissesini 3/3/2014 tarihinde 50.000 TL bedel ile iktisap eden Bay (G), bu hisselerin tamamını 16/11/2015 tarihinde
120.000 TL bedel ile satmıştır. Beyana tabi başka bir geliri ve gelir vergisi mükellefiyeti olmayan Bay (G), bu satıştan elde ettiği değer artışı kazancına yönelik beyannamesini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek ve beyannamesini onaylamasının ardından kendisine Sistem
tarafından otomatik olarak gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.
(5) Hazır Beyan Sistemi hakkındaki detaylı bilgiler ile her türlü duyuruya Başkanlık
internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecektir.
Sisteme giriş
MADDE 6 – (1) Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr)
üzerinden giriş yapılacaktır.
(2) Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini
kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden
hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet
Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.
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(3) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır
Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.
(4) Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde
değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.
Sorumluluk
MADDE 7 – (1) Başkanlıkça veri ambarında yer alan bilgiler, diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile diğer bilgiler kullanılarak hazırlanan ve İnternet Vergi Dairesi
aracılığıyla elektronik ortamda mükelleflerin onayına sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde bu bilgiler mükelleflerce düzeltilerek onaylanacaktır. Bu kapsamda Başkanlık tarafından hazırlanan ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler
sorumlu olacaktır.
(2) Onaylama işlemi sonucu otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.
(3) Ücret, kira, MSİ ve DKİ beyannamelerinin Hazır Beyan Sisteminden verilmiş sayılabilmesi için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylama işlemi
beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin son günü saat 24:00’ten önce tamamlanmalıdır. Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerde de, beyannamenin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.
(4) Ayrıca bu Tebliğ kapsamında internet hizmetleri kullanım şifresi alan mükellefler
kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Bu nedenle
mükellefler kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir
üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler,
kiralayamazlar ve satamazlar. Mükellefler kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce
kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb.
durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya vergi dairelerine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.
(5) Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi
kayıtları esas alınacaktır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
2015 takvim yılı öncesi elde edilen gelirlere ilişkin beyannameler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin
beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce
elde edilen ücret, MSİ ve DKİ’ye ilişkin beyannameler ise Başkanlığın internet adresi
(www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2016 – Sayı : 29635

25 ġubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No : 2015/135
Karar No : 2015/304
UyuĢturucu madde ticareti yapma suçundan Mahkememizin 15/05/2015 tarih ve
2015/135-304 E.K. sayılı ilamı ile sanık Abdulkader ALBAAJ'ın beraatine, sanığın yargılama
aĢamasında tutuklu kalmıĢ olması sebebiyle CMK'nun 141 ve devamı maddeleri gereğince
tazminat davası açabilmesi açısından kesinleĢmiĢ kararın sanığa tebliğine karar verilmiĢ ve karar
25/05/2015 tarihinde kesinleĢmiĢ olmasına rağmen sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ,
kesinleĢmiĢ karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı T.K.’nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve kararın
25/05/2015 tarihinde kesinleĢtiğinin, bu haliyle sanığın CMK'nun 141 ve devamı maddeleri
gereğince tazminat davası açabileceğinin sanık Abdulkader ALBAAJ'a ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Yukarıda yazılı Ģerhin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı
ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.
455

—— •• ——

Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2015/639
Karar No
: 2015/676
Sanık
: ABDULHALEK ALKADRO - Ahmad ve Rahma oğlu, 01.07.1984
Suriye d.lu Suriye Aleppo nüfusuna kayıtlı.
Suç
: Resmi Belgede sahtecilik
Suç yeri
: Hatay/Merkez
Suç tarihi
: 02.11.2015
Karar Tarihi : 28.12.2015
Kanun maddesi : 5237 S.Y. 204/1, CMK 223/2-a uyarınca Beraat
Verilen ceza : Beraatine,
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince
Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde
kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
710
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2014/627
Karar No : 2015/379
Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık, Hacı ve Müzeyyen oğlu, 01.06.1992 D.lu,
Diyarbakır, Lice, Kali Mh. Nfs. Kyt.lı Mehmet BAYOBA hakkında 3.Kor. K.lığı Askeri
Mahkemesinin 06.08.2015 gün ve 2014/627- 2015/379 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
HÜKÜM:
1. Sanık P. Er. Mehmet BAYOBA'nın, 15.09.2014 tarihinde "Emre Ġtaatsizlikte Israr"
suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK.'nın 87/1'nci maddesinin ikinci cümlesi
uyarınca takdiren asgari hadden ÜÇ AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruĢmadaki iyi hali ve sabıkasız kiĢiliği lehine takdiri hafifletici sebep olarak
kabul edildiğinden hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak ĠKĠ AY ON BEġ GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca yeniden suç iĢlemeyeceği yönünde
mahkememizde kanaat oluĢması nedenlerine bağlı olarak CMK.'nın 231/5,6 maddesi uyarınca
mahkumiyet hükmünün açıklanmasının GERĠ BIRAKILMASINA,
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5271 Sayılı CMK.'nın 231/8'inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETĠM SÜRESĠ
belirlenmesine, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir
yükümlülük belirlemeden GEÇĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç iĢlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın
düĢmesine karar VERĠLMESĠNE,
5271 Sayılı CMK.'nın 231/1 1'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde
kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün AÇIKLANMASINA,
2. Sanık P.Er. Mehmet BAYOBA'nın, 14.09.2014 tarihinde Emre itaatsizlikte ısrar
suçunu iĢlediği sabit olduğundan eylemine uyan As. CK.'nın 87/1'inci maddesinin "emri hiç
yapmayanlar" cümlesi uyarınca takdiren alt sınırdan BĠR AY HAPĠS CEZASI ĠLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın sabıkasız kiĢiliği lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul edildiğinden
hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak
YĠRMĠ BEġ GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın adli sicil kaydının veya askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca yeniden suç
iĢlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluĢması nedenlerine bağlı olarak GMK.'nın231/5,6
maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanmasının GERĠ BIRAKILMASINA,
5271 Sayılı CMK.'nın 231/8'inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETĠM SÜRESĠ
belirlenmesine, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir
yükümlülük belirlemeden GEÇĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç iĢlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın
düĢmesine karar VERĠLMESĠNE ,
5271 Sayılı CMK.'nın 231/11'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde
kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün AÇIKLANMASINA
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 202 ve CMK.nun 263 ve 268'inci maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde. Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri
Mahkemede incelenecek itiraz yolu açık olmak üzere verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen
adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29
maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GAZ PROJE ÇĠZĠMĠ VE TESĠSAT DÖġEME ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Atlantis satıĢ mağazası gaz proje çizimi ve
tesisat döĢeme iĢi, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin
edilebilir.
3 - Teklifler en geç 03.03.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Pazarlama ve Ticaret
Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 – 74
1744/1-1
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFĠYELĠK
HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 26,25 TL ile en çok 48.000- TL arasında değiĢen; 29/02/2016
günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,63 TL ile en çok 4800 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı Ģartname eki listede gösterilen muhtelif eĢya cinsi 67 grup eĢya; açık artırma suretiyle
Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası Ġskenderun/
HATAY adresinde 01/03/2016 tarihinde saat: 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285
60 44) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı
Ġskenderun Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
Ġlan olunur.

1746/1-1
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ENFEKSĠYÖZ TARAMA TESTLERĠ (MAKRO ELĠSA)
KĠTLER ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Enefksiyöz Tarama Testleri (Makro Elisa) Kitleri alımı
iĢi, idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1

06790

Etimesgut/ANKARA‖

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 400,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiĢ / göndermiĢ
olmaları gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 17.03.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1697/1-1
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FOTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis Ticari ġartnamesi, Teknik ġartnamesi ve
Ġhale Ek ġartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.
MALZEMENĠN GRUBU

MĠKTARI (Top)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERĠ
112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı
2
(I. Hamur, 80 gr/m , A4,)

1.200.000

Teknik ġartname

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL ġARTNAME EKĠ LĠSTEDE
BELĠRTĠLMĠġTĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve Ġhale Ek ġartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek
Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08.03.2016 günü en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araĢtırması yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim
mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de
verilebilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
1691/1-1
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11 ADET VĠBRASYON (TĠTREġĠM) MASASI VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı
11 adet Vibrasyon (TitreĢim) Masası ve Aparatları teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana 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 dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 07.03.2016 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
1692/1-1
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüz Ġhtiyacı Olan ve AĢağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet Alımı Açık Ġhale
Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/ KahramanmaraĢ
b) Telefon ve faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04-05
Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: afsın@euas.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin
A - a) Dosya No
: 2016/11
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 Adet 4100KW ve 1 Adet 780 KW Gücündeki
Arızalı OG Motorların Malzeme Dahil Teknik
ġartname Esaslarında Tamiri ĠĢi.
c) Teslim yeri
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ
d) Teslim tarihi
: ĠĢin Süresi 120 (Yüzyirmi) Takvim Günüdür.
e) Ġhale tarihi ve saati
: 3/3/2016 Saat: 14.00
f) ġartname bedeli
: 100,00.-TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü/AFġĠN
b) ġartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank AfĢin ġb. TR 8700 0150 0158 0072
8775 7271 - AfĢin Ziraat Bankası ġb.TR 6400
0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: Ġdari ġartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir.
5 - Ġhale tüm isteklilere açıktır.
6 - Ġhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ adresinde
görülebilir ve ücreti karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler 03/03/2016 saat 14.00’e kadar EÜAġ ĠĢletme Müdürlüğü’ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden ġirketimizin Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
Duyurulur.
1631/1-1

25 ġubat 2016 – Sayı : 29635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

TAġINMAZ (GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ AMACIYLA) 25 YIL SÜRE ĠLE
KAPALI TEKLĠF USULÜ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığından:
1 - ĠġĠN KONUSU:
Ġlçemiz Kümbet Mahallesinde bulunan Tapunun 110 ada 5 parselinde kayıtlı 83.822,33 m2
alanlı taĢınmazın (GüneĢ Enerjisi ile Elektrik Üretimi amacıyla) 25 yıl süre ile, 2886 Sayılı Devlet
Ġhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile kiraya
verilecektir.
2 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ:
Yapılacağı Yeri
: ĠNÖNÜ Belediye Encümeni Toplantı Salonu.
Tarih
: 08.03.2016 tarihine rastlayan Salı günü.
Saati
: 10:00
3 - KĠRA BEDELĠ :
25 yıllık Muhammen Kira Bedeli 2.634.746,52.-TL (Ġkimilyonaltıyüzotuzdörtbinyediyüz
kırkaltı lira elliiki kuruĢ) olup, Ġhalenin %3’e mütekabil eden Geçici Teminatı 79.042,40-TL
(YetmiĢdokuzbin kırkiki lira kırk kuruĢ) dur.
4 - KĠRA SÜRESĠ :
Söz Konusu Yerin Kira Süresi 25 (YirmibeĢ) yıldır.
5 - ĠHALE ġEKLĠ :
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı
Teklif Usulü ile Ġhale yapılacaktır.
6 - ĠHALEYE KATILMAK ĠSTEYEN ĠSTEKLĠLERĠN:
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan ve
yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmıĢ olması
gerekir.
Buna göre;
a) Ġç zarf (ġartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)
b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmıĢ) Bu belge muhtarlıktan
alınacaktır. ġirketlerde bu belge aranmayacaktır.
c) Tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (Ġrtibat için fax, telefon ve varsa
elektronik adresi de bu bildirimde bulunulacaktır.)
d) Ġhalenin ilan edildiği yıla ait ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d-1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d-2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Ġmza sirkülerini vermesi;
Ġsteklinin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri vermesi.
e-1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli onaylı imza sirküleri,
e-2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye kat ılınıyorsa istekli adına teklifte bulunulacak
kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten
iĢtirak edenin geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.
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g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe göre uyarlanmıĢ
noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi vermesi.
h) Mali durum bildirim ve Banka referans mektubu
ı) Ġlgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair belge vermesi,
i) Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmıĢ prim borcu olmadığına dair belge vermesi.
j) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Ġnönü Belediye BaĢkanlığından
temin edilecek yer gördü belgesi.
k) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmıĢ 79.042,40.-TL tutarında (yetmiĢdokuzbin kırkiki
lira- kırk kuruĢ) geçici teminat mektubu veya banka dekontu
l) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
m) Ġhale dokümanının alındığına dair belge.
Türkiye de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde
istenen belgeleri, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylatılmıĢ olması gerekir.
7 - Tüm belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin
adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç
08.03.2016 tarih ve saat 10:00'a kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadır.
8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
9 - Ġhale dokümanı EskiĢehir ili Ġnönü ilçesi ĠsmetpaĢa Mahallesi Atatürk Caddesi No:
116 adresinde bulunan Ġnönü Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve
250,00-(Ġkiyüzelli)-TL. karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye katılmak için ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
10 - Ġhaleye katılacak kiĢilerin veya tüzel kiĢilerin Belediye’ye borcu olmadığına dair
belgeyi sunması zorunludur.
11 - Ġhale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.
12 - Ġhale Komisyonu (Belediye Encümeni) Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlan olunur.
1612/1-1

—— • ——

TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Onikişubat Belediye Başkanlığından:
1 - Tasarrufu OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde
kayıtlı Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi
Odası, 2 adet Jakuzi Odası faal değil, 8 adet Küvet Odası suyun az olması nedeniyle faal değil, 2
adet Misafirhane) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü
Ġhale Yoluyla'' SözleĢme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2 - Kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. No:18/1 OnikiĢubat/
KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 10
MART 2016 PerĢembe günü saat 14:00 da baĢlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda
yapılacaktır.
3 - Ġhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının
muhammen bedeli 1.920.000,00 TL (Birmilyon, dokuzyüzyirmibin Türk Lirası) KDV hariçdir.
4 - Ġhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının geçici teminat bedeli
57.600,00 TL (Elliyedibin, altıyüz Türk Lirası) olup, geçici teminat ihale saatinden önce
yatırılacaktır.
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5 - Ġhaleye iliĢkin ġartname bedeli 250,00 TL (Ġkiyüzelli Türk Lirası) olup, Ģartname
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri
içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların
Ģartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.
6 - Ġhale konusu termal tesise iliĢkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai
saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.
7 - Ġhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kiĢilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye
katılabilmeleri için son baĢvuru tarihi 10 MART 2016 PerĢembe günü saat 13:00'a kadar olup,
baĢvurular OnikiĢubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden
yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.
8 - Ġstekli gerçek kiĢi ise:
* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,
* 2016 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi,
* Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,
* Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
* Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü,
* Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,
* Kiralama Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
* YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge,
* Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı
oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve
ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Ġstekli tüzel kiĢilik ise:
* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,
* Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
* Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna
iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
* Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü,
* Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,
* Kiralama Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
* YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge,
9 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

1592/1-1

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

25 ġubat 2016 – Sayı : 29635

200 GR DEMLĠK SÜZEN POġET KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan,
3.000.000 Adet 200 Gr. Demlik Süzen PoĢet Kutu Ġskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak
Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın
alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir. Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1534/1-1

—— • ——

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hopa/ARTVİN
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 25.500.000 Kg YaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet
alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin
edilebilir.
Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/Artvin
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 günü saat: 14.00’e kadar Hopa Çay
Fabrikası adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’de açıklanacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
968/1-1
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Güneysu/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 29.700.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir. Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37
53350 Güneysu/Rize
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 8 Mart 2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Güneysu
Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37 53350 Güneysu/Rize
adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif
mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1588/1-1

—————

2 KALEM KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Rize
1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 400 gr Gap Çay Kutu Ġskeleti ile 500.000
adet 500 gr Hediyelik Rize Çay Kutu Ġskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve
Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE
adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1589/1-1
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10 ADET TAġINMAZIN SATIġINA AĠT ĠHALE SONUÇ ĠLANI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
KARAR NO : 2/28
TARĠH
: 04/02/2016
KARAR
: 5335 sayılı Kanunun 32.maddesi (değiĢik 5793 sayılı Kanunun 43.
maddesi) kapsamında, iĢletmecilik fazlası taĢınmazların TeĢekkülümüzce
satıĢ suretiyle değerlendirilebilmesine yönelik olarak, Ġlan ve
ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda;
- Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye mahallesinde yer alan 325.38 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 105 ada 16 no.lu parselin (eski 1105 no.lu parselin) 40.000.-TL.
bedelle, en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesine ihale
Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
- Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye mahallesinde yer alan 320.05 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 105 ada 17 no.lu parselin (eski 1107 no.lu parselin) 45.000.-TL.
bedelle, en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesine ihale
Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
- Ankara ili, Mamak ilçesi, ġafaktepe mahallesinde yer alan 898.00 m2 yüzölçümlü 37986
ada 18 no.lu parselin TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 744/898 hissesine tekabül eden 744.00 m2.lik
kısmının 945.000-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren
SĠLYOL ĠnĢ. ve Tic. A.ġ.ne ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irad
kaydedilerek 925.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren
Yakup TAġDELEN’e ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine, 885.000.-TL. bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi
veren Cabir ARSLAN’a ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine, 780.000.-TL. bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek dördüncü teklifi
veren Özge GÖKALP’e satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
- Ankara ili, Mamak ilçesi, ġafaktepe mahallesinde yer alan 711.00 m2 yüzölçümlü 36108
ada 4 parselin TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 187/711 hissesine tekabül eden 187.00 m2.lik
kısmının 177.000.-TL. bedelle, en yüksek teklifi veren SĠLYOL ĠnĢ. ve Tic. A.ġ.ne ihale
Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 170.000.-TL.
bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Fehmi ÇELĠK’e ihale
Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
- Ankara ili, Mamak ilçesi, ġafaktepe mahallesinde yer alan 1,103.00 m2 yüzölçümlü
38887 ada 3 no.lu parselin TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 292/1103 hissesine tekabül eden 292.00
m2.lik kısmının 196.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi
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SĠLYOL ĠnĢ. ve Tic. A.ġ.ne ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Demirciyazısı mahallesinde yer alan 1,760.00 m2
yüzölçümlü TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 1553 ada 672 parselin 201.000.-TL. bedelle,
muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Süleyman Tuna Han TAġCI’ya ihale
Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 200.000.-TL.
bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Solmazlar Nakliyat Akaryakıt
ĠnĢ. ve ĠnĢ. Mlz. Tic. ve San. Ltd. ġti.ne ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare
lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- Niğde ili, merkez ilçesi, ġahinali mahallesinde yer alan 120.86 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 4 parselin 78.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Ġsmet SUNA’ya ihale Ģartnamesi çerçevesinde
satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- Niğde ili, Merkez ilçesi, ġahinali mahallesinde yer alan 296.73 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 9 parselin 155.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Selehattin SUNA’ya ihale Ģartnamesi çerçevesinde
satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 153.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Ġsmet SUNA’ya ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına,
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- Niğde ili, Merkez ilçesi, ġahinali mahallesinde yer alan 251.31 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 10 parselin 141.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Yusuf SUNA’ya ihale Ģartnamesi çerçevesinde
satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 137.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Ġsmet SUNA’ya ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına,
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yeni Mahallede yer alan 2,225.00 m2 yüzölçümlü
TeĢekkülümüz mülkiyetindeki 39 ada 4 parselin 251.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Nafiz CANDEMĠR’e ihale Ģartnamesi çerçevesinde
satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 250.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin
üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Hasan HAKANOĞLU’na ihale Ģartnamesi çerçevesinde
satılmasına, sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmesi
halinde 158.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren
Yerköy Kömürcüoğlu ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.ne ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmasına,
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,
- TeĢekkülümüz hissesi bulunan taĢınmazlar için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 732.maddesi hükümleri kapsamında, diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp
kullanmayacaklarının sorulmasına, ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu
hisseli taĢınmazların satıĢ iĢlemlerinin, yapılan ihaleleri doğrultusunda tamamlanmasına karar
verilmiĢtir.
1737/1-1
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BÖLGEMĠZ YOL MÜDÜRLÜĞÜ 54 YBOM MINTIKASI (ELAZIĞ) YOLÇATI MURATBAĞI ĠSTASYONLARI ARASINDA 1700 ADET GERĠLĠM ALMALI
MAKĠNALI RAY ALIN KAYNAĞI HĠZMET ALIMI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/37943
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Müdürlüğü-MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 212 48 00/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 212 48 16
d) Elektronik Posta Adresi
: 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale Konusu Malzemenin
Adı ve Miktarı
: TCDD Yol Müdürlüğü 54 YBOM mıntıkası (ELAZIĞ)
Yolçatı - Muratbağı Ġstasyonları Arasında 1700 Adet
gerilim Almalı Makinalı Ray Alın Kaynağı Hizmet
Alımı ĠĢi. (Mobil Alın Kaynak Makinesi ("MAKM") ile
rayların kaynaklanmasına iliĢkin kaynak yapım Ģartları,
kaynakların ve makinenin onaylanması için gerekli
koĢulları, ray alın kaynaklarının teknik özelliklerini,
kabul koĢullarını ve genel koĢulları belirler)
Kaynak yapılacak kesime ait karakteristikler;
Ray profili
: 49E1
Ray kalitesi
: 900 A
Travers tipi
: B 58 beton
Bağlantı tipi
: HM, K tipi den oluĢmaktadır.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon ġefliği
Bürosuna 08/03/2016 tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8 - Bu iĢe ait kısmi Teklif verilmez.
1590/1-1

—— • ——

BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/43207
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
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1 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı ve Miktarı: TCDD Karakuyu Ġstasyonunda teslim 40.000 M 3 ve
TCDD Bozanönü Ġstasyonunda teslim 20.000 M3 olmak üzere toplam 60.000 M3 (Teknik
Ģartnameye göre - Volkanik kökenli - Bazalt, Granit, Granadiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır)
alım iĢidir.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu
BaĢkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 22/03/2016 günü saat 14.30'a kadar
verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu
Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü Afyonkarahisar
veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1613/1-1

—————

MAKĠNELĠ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt No
: 2016/42333
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR / AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı ve Miktarı: Alsancak - Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü
istasyonları arası mamul hatta 2.500 adet S49 ray profiline sahip R 260 (900 A) kalitesinde
raylarda makineli ray alın kaynağı yapılması hizmeti satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığı - AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/03/2016 günü saat 15.30'a
kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1614/1-1
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MUHTELĠF TEZGÂHLARIN SATIġI YAPILACAKTIR
TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:
ġirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan
muhtelif tezgâhların satıĢı yapılacaktır.
MADDE 1 - ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1.1. Ġdarenin;
a) Adı: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.
b) Adresi: Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA
c) Telefon numarası: 0 312 397 55 75
ç) Faks numarası: 0 312 397 42 60
d) Elektronik posta adresi: temsan@temsan.gov.tr
e) Tezgâhların görülebileceği adres:
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.
Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat) Faks: 0 312 397 42 60
1.2 Ġstekliler, ihaleye iliĢkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan SatıĢ
ġartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
MADDE 2 - ĠHALE KONUSU:
Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif tezgâhların satılması iĢidir.
MADDE 3- ĠHALE KONUSU ĠġE AĠT BĠLGĠLER:
Ġhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve
4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale TEMSAN Türkiye
Elektromekanik Sanayi A.ġ. SatıĢ Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ―Açık Teklif‖ usulü
ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.
Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA adresindeki
Genel Evrak Servisi
Ġhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.
Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA
Ġhale tarihi: 15 Mart 2016 tarihinde Salı günü
Ġhale saati: 14.30
Son teklif verme tarih ve saati: 15 Mart 2016 tarihinde Salı günü, saat; 14.00
Ġhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. Zemin
Kat toplantı odası
Ġhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: Ġhaleye iliĢkin Ģartname bedeli 200,00 TL
(ikiyüz) olup, Ģartname ve ekleri Ġdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası
Pazarlama Dairesi BaĢkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Ģartname ve eklerini satın almaları zorunludur.
SatıĢ Ģartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait Ģartname bedeli
açıklaması yaptırılacaktır.

1663/1-1
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LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERĠ YEDEKLERĠ ALIMI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2016 / 49921

1 - Ġdarenin
a) Adı

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

b) Adresi

: MithatpaĢa Cad. No:14 06100 YeniĢehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 11 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü
Kontrol Aletleri Yedekleri.
: Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/

b) Teslim yeri

ANKARA
: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 45 (KırkbeĢ) takvim

c) Teslim tarihi

günü.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

ġeker

Fabrikaları

A.ġ.

b) Tarihi ve saati

: 17.03.2016 PerĢembe günü, saat 14.00

Genel

Müdürlüğü

MithatpaĢa Cad. No:14 06100 YeniĢehir/ ANKARA
4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No:14 06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki
Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve Ģartnameler
TL/Tk. 25.00

(YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 17.03.2016 PerĢembe günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No.14
06100

YeniĢehir/ANKARA

adresindeki

Genel

Müdürlüğümüz

HaberleĢme

ve

ArĢiv

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
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FĠLTRE KAĞITLARI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠKN

: 2016/46442

1 - Ġdarenin

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: MithatpaĢa Cad. No: 14

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00
c) Elektronik posta adresi

06100-YeniĢehir/ANKARA

Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

: -

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 6 kalem muhtelif cins ve miktarda filtre kağıtları.

b) Teslim yeri

: Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut /
Ankara

c) Teslim tarihi

: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 45 (KırkbeĢ) takvim
günü.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 11.03.2016 Cuma günü, saat 14.00

4 - Ġhaleler Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanları, MithatpaĢa Caddesi No: 14

06100-YeniĢehir/ANKARA

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dokümaları, KDV. dahil TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 11.03.2016 Cuma günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14
(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, HaberleĢme ve ArĢiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
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TZK VE ÇZK REDÜKTÖRÜ AYNA-MAHRUTĠ DĠġLĠ VE SONSUZ VĠDA ÇARKI
ĠLE BASINÇLI HAVALI HIZAR MAKĠNASI AYNA MAHRUTĠ
DĠġLĠSĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: TZK ve ÇZK REDÜKTÖRÜ AYNA-MAHRUTĠ DĠġLĠ ve SONSUZ VĠDA
ÇARKI ile BASINÇLI HAVALI HIZAR MAKĠNASI AYNA MAHRUTĠ DĠġLĠSĠ alımı 4734
sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016 / 40982
Dosya no
: 1622007
1 - Ġdarenin
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası
: Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - Ġhale Konusu Malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ayna-Mahruti ve hızar mak. diĢlileri, sonsuz vida
çarkı: 5 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 08/03/2016 Salı günü saat: 15:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4 -1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan F-330-8² ile F-330-10² sonsuz vida ve
çarkı için toplamda en düĢük, diğer kalemler için en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 08/03/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ
LAVVARLARINDA ÜRETĠLECEK SATILABĠLĠR KÖMÜRLERĠN
ÇAYDAMAR KÖMÜR SATIġ DEPOSU VEYA ZONGULDAK
LĠMAN SAHASINA NAKLĠ VE VASITALARA YÜKLENMESĠ
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.259 47 78
Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
S.No 2 - Ġhale konusu iĢin adı
Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii /
1
Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, nakliye
araçlarına yüklenmesi.
Kozlu Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii /Zonguldak
2
Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına
yüklenmesi.
ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi

Birimi

Miktarı

Ton

9.500

Ton

7.500

: SözleĢmenin taraflarca imzalanmasına müteakip
baĢlayacak olup 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 14.03.2016 - Pazartesi saat 15:00
c) Dosya no
: 1613803
d) Ġhale kayıt no
: 2016/42106
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna
iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu Ģartnamenin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari
Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
9 - Ġhale, ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
11 - Teklifler en geç 14.03.2016 - Pazartesi Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
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KAYNAKLI ĠMALAT MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/45418
1 - Ġdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 4 kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı
Ġmalat Malzemeleri, teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin;
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 11/03/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
11/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1659/1-1
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5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK
HALE GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 6,00 TL ile en çok 200.000,00 TL arasında değiĢen;
01/03/2016 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,60 TL, en çok
20.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Çay, Muhtelif Araç Kontak Seti, Cep
Telefonu Aparatları, Saç TraĢ makinası, Mangal Kömürü, Stor Perde, KullanılmıĢ Giysi,
Polietilien, Palm yağı, Benzinli Motor, Rulman, Zımpara, Sıcak bekletme Ünitesi, Sulu Klima
Pompası, Akü, Liner Polietilien, DikiĢ Ġpliği, Oyuncak, ġeker vb. cinsi 42 grup eĢya; açık artırma
suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSĠN adresindeki ihale
salonunda 02/03/2016 tarihinde saat 09.30’da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet
adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin TC. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karĢılığı
Mersin Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
1741/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına BaĢvuru ve Atanma/Yeniden
Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaĢılabilir) sağlamaları,
657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel Ģartları taĢımaları gerekmektedir. Yabancı
Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır.
A - PROFESÖR; BAġVURU ġARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf,
hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını
kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini BaĢlıca AraĢtırma Eseri olarak
göstereceklerdir.
Adayların baĢvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazıĢma adresi ile telefon
numaralarını bildirmeleri gereklidir. Ġlan Ģartlarına uygun olmadığı sonradan anlaĢılan baĢvurular
geçersiz sayılacaktır. Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile
yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
KAD.
BĠRĠMĠ

BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI
Klinik Öncesi Bilimler Böl./

UNVAN

DER.

ADET

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Profesör

1

1

AÇIKLAMA

Farmakoloji ve Toksikoloji
VETERĠNER
FAKÜLTESĠ

Klinik Öncesi Bilimler Böl./
Mikrobiyoloji
Zootekni ve Hayvan Besleme
Böl./ Hayvan Bes. ve Bes.
Hastalıkları

SUSURLUK
MYO

Veterinerlik Böl./ Laborant ve
Veteriner Sağlık Prog.

1610/1-1
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Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:
GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ ĠLANI
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi
(Profesör veya Doçent veya Yardımcı doçent) kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 adet öğretim üyesi
alınacaktır.
Profesör veya Doçent veya yardımcı doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak
isteyenlerin özgeçmiĢlerini (YÖK Ek-4 formatında), bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, onaylı
diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) kadro durumuna göre
6 nüsha veya 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15
gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları ve yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvurulan ile
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Ġlan olunur.
AKADEMĠK
BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

ÜNVAN

Fen-Edebiyat

Türk Dili ve

Profesör veya Doçent veya

Fakültesi

Edebiyatı

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMA

ADET
1

Yeni Türk Dili bilim dalında
doktora yapmıĢ olmak.

BAġVURU ADRESĠ: Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115
Seyrek-Menemen/ĠZMĠR

Tel: 0 232 355 00 00

www.gediz.edu.tr

—— • ——

1690/1-1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGATTIR
Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğünün 28/09/2015 tarihli, 2015/5483 sayılı yazılarına istinaden,
Angel GEORGIEV isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 15/12/2012 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlüğünden 12220100T330099 tescil sayıya kayden iĢlemi yapılarak yurda giriĢi
yapılan 2006 model, X7579BC plakalı, Volkswagen marka aracın süre ihlali nedeniyle, 8901/10/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait geçici
depolama yerine geçici olarak teslim alınmıĢtır.
Söz konusu Ģahısın aracını. Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu
Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kiĢiye
kullandırılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1,
maddesi tatbik edilerek 28/11/2015 tarihli, 2497 sayılı ceza kararı tanzim edilmiĢ olup, adı geçen
Ģahısın yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıĢtır.
Bu nedenle, 28/11/2015 tarihli, 2497 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.548,00-TL para
cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait
geçici depolama yerinde bulunan 2006 model, X7579BC plakalı, Volkswagen marka aracın,
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Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dıĢı
edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı
tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1657/1-1

—————

ĠLANEN TEBLĠGATTIR
Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğünün 22/07/2015 tarihli, 4250 sayılı yazılarına istinaden,
Myumyun AZIS isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 09/09/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlüğünden 14220100T305313 tescil sayıya kayden iĢlemi yapılarak yurda giriĢi
yapılan 2000 model, K3819AC plakalı, Mercedes marka aracın, 35-24/07/2015 sayı/tarihli teslim
tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye iĢletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak
teslim alınmıĢtır.
Söz konusu Ģahsa ait aracın, Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu
Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. ve 27/1-2. maddelerinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 28/07/2015 tarihli, 1491 sayılı ceza kararı ve hak
sahibi olmadığı halde aynı aracı yurt içinde kullanan Gamze AġĠNA isimli kiĢiye de 28/07/2015
tarihli, 1492 sayılı ceza kararı tanzim edilmiĢ olup, Myumyun AZIS isimli Ģahsın yurt içi ve yurt
dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı, Gamze AġĠNA isimli kiĢinin ise,
mevcut adreslerine tebligat çıkarılmıĢ ise de tanınmıyor denilerek tebligatlarımız
gerçekleĢtirilememiĢtir.
Bu nedenle, 28/07/2015 tarihli, 1491-1492 sayılı ceza kararları muhteviyatı
(1.355,00+1.355,00-TL) toplam 2.710,00-TL para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi,
diğer taraftan Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim
alınan 2000 model, K3819AC plakalı, Mercedes marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417.
maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dıĢı edilmesi, aksi takdirde tasfiye
hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda
ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1656/1-1

—————

ĠLANEN TEBLĠGATTIR
Bursa Ġl Emniyet Müdürlüğünün 04/12/2015 tarihli, 2015/428 sayılı yazısına istinaden,
Erol ĠSMAĠL isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 04/11/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlüğünden 14220100T345429 tescil sayıya kayden iĢlemi yapılarak yurda giriĢi
yapılan 1994 model, K0746BA plakalı, Volkswagen marka aracın, 128-04/12/2015 sayı/tarihli
teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici
olarak teslim alınmıĢtır.
Söz konusu Ģahısın aracını, Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu
Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kiĢilere
kullandırılması ve süre ihlaline neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1.
maddesi tatbik edilerek 13/12/2015 tarihli, 2670-2671 sayılı ceza kararları tanzim edilmiĢ olup,
söz konusu para cezalarının, aracı yurt içinde kullanan Mehmet DĠKĠLĠTAġ isimli Ģahıstan tahsil
edildiği, aracın teslim alınması hususunda, adı geçen Ģahısın yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin
tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıĢtır.
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Bu nedenle, 1994 model, K0746BA plakalı, Volkswagen marka aracın, Gümrük
Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dıĢı edilmesi,
aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten
itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28
ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1655/1-1

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2015/11 (DeğiĢik ĠĢler)
Güçlenen Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki
varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E.2015/11 (DeğiĢik ĠĢler) sayılı
davanın 23.12.2015 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının 10.12.2015 tarihli ve 51047475/3146 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin
davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüĢlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine
karar verilmiĢ ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araĢtırmalara rağmen
de Partiye ulaĢılamadığı anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi
Gazete’de ilanen tebliği,
Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
Ġlan olunur.
1745/1/1-1

—————

Esas Sayısı: 2015/12 (DeğiĢik ĠĢler)
Vatan ve Ġstiklal Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki
varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E.2015/12 (DeğiĢik ĠĢler) sayılı
davanın 30.12.2015 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının 22.12.2015 tarihli ve 51047475/3287 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin
davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüĢlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine
karar verilmiĢ ancak Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araĢtırmalara rağmen
de Partiye ulaĢılamadığı anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi
Gazete’de ilanen tebliği,
Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
Ġlan olunur.
1745/2/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Etimesgut Ġlçesi, Bağlıca
Mahallesi, imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalara iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliğine istinaden tanzim ve tasdik edilen 85283'nolu parselasyon planı 25.02.2016 tarihi
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.
Ġlanen duyurulur.
85283 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Alınan Parseller:
Bağlıca Mahallesi 29 ada 1, 30 ada 1, 31 ada 1 ve 32 ada 1 parseller, yol ve yeĢil alan (park)
1675/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1734/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1693/1-1
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 57

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.06.194
Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016-175
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.01.2016-5973
ADANA
Adana ili, KarataĢ ilçesi, Ġskele mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 4756 parselde
belirlenen arkeolojik alanın tescili istemine iliĢkin; Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanmıĢ 11.01.2016 günlü rapor, alanda atık su arıtma tesisi yapımı istemine iliĢkin Adana
BüyükĢehir Belediyesi ASKĠ Genel Müdürlüğünün 04.12.2015 gün ve 11431 sayılı yazısı
okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Adana ili, KarataĢ ilçesi, Ġskele mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 4756 parselde
deniz kıyısında Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca belirlenen arkeolojik alanın 2863 sayılı
yasa kapsamında kaldığı anlaĢıldığından 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU),
tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 3.derece arkeolojik sit alanı
sınırlarının uygun olduğuna, bölgenin arkeolojik niteliğinin anlaĢılabilmesi için yakın çevresinde
arkeolojik sualtı araĢtırması yapılmasının uygun olacağına, alanda atık su arıtma tesisi yapımı
isteminin uygun olmadığına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.07.513
Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 175
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.01.2016 - 5977
ADANA
Adana ili, Kozan ilçesi, Bulduklu mahallesi, özel mülkiyete ait, 223 parselde yapılaĢma ve
191-193-223-851 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; Kozan Belediyesi
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.10.2015 gün ve 2674 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 07.01.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun
iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Adana ili, Kozan ilçesi, Bulduklu mahallesi, özel mülkiyete ait, 191-193-223-851
parsellerde Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa
kapsamında kaldığı anlaĢıldığından 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince
önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun
olduğuna, 223 parselin sit sınırları dıĢında kalan ve kararımız eki vaziyet planında gösterilen
alanında yapılaĢmaya gidilmesinde sakınca olmadığına karar verildi.
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Sayfa : 63

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.10.171
Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016-174
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28.01.2016-5955
ADANA
Mersin Ġli, Mezitli ilçesi, Soli-Pompeipolis Antik Kenti, Koruma Amaçlı Ġmar Planı,
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan 941 ada, 7 parselde Müzesince yapılan sondaj
kazılarında ortaya çıkan arkeolojik veriler doğrultusunda parselin sit derecesinin değiĢtirilmesi
talebine iliĢkin, Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.08.2015 gün ve 5132 sayılı
ile 23.12.2015 gün ve 8145 sayılı yazıları ve ekleri Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanmıĢ olan 08.06.2015 gün ile 18.11.2015 günlü raporlar ve Soli-Pompeipolis Antik Kenti
Kazı BaĢkanı Prof.Dr. Remzi YAĞCI’nın 15.07.2015 gün ile 09.12.2015 günlü görüĢ yazıları,
Kurulumuzun 26.08.2015 gün ve 5388 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin Ġli, Mezitli ilçesi, Soli-Pompeipolis Antik Kenti, Koruma Amaçlı Ġmar Planı,
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan 941 ada, 7 parselde Müzesince yapılan sondaj
kazılarında duvar kalıntıları ve mezar olduğu düĢünülen piĢmiĢ topraktan yapılmıĢ mekanlar tespit
edildiği anlaĢıldığından söz konusu parselin sit statüsünün 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiĢtirilmesine, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun
olduğuna, ayrıca 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırların ilgili idarece Koruma Amaçlı Ġmar
Planına iĢlenmesinin istenmesine ve parselde yapılacak uygulamalarda Koruma Amaçlı Ġmar
Planının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.11.146
Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016-175
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.01.2016-5982
ADANA
Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Polatpınar mahallesi, 122 ada, 19-22 parsel ġar Mahallesi,
110 ada, 33 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; Kültür Varlıkları Ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 202991 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu
uzmanlarının 11.01.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonunda;
Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Polatpınar mahallesi, 122 ada, 19-22 parsel ġar Mahallesi,
110 ada, 33 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa ve Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda
3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada
gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 69

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.07.107
Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016-174
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28.01.2016-5950
ADANA
Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Elmakuzu mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 22.02.2012
gün ve 591 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiĢ olan Elmakuzu
Örenyerinin Ġlçe isminin 22.02.2012 gün ve 591 sayılı kurul kararı ve tescile esas dokümanlarda
sehven Anamur olarak yazıldığına ve söz konusu arkeolojik alanda izinsiz uygulama olduğuna
yönelik Anamur Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 45 sayılı yazısı, eki
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ sit fiĢi ve sit haritası, Mersin Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 28.09.2015 gün ve 6267 sayılı yazısı ve eki 03.09.2015 gün ve 642 sayılı
Müze uzman raporu, kurulumuzun 22.02.2012 gün ve 591 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun
iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Elmakuzu mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 22.02.2012
gün ve 591 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiĢ olan Elmakuzu
Örenyerinin Ġlçe isminin Kurulumuzun 22.02.2012 gün ve 591 sayılı kararında sehven Anamur
olarak yazıldığının anlaĢıldığına, Bozyazı ilçesi, Elmakuzu mahallesinde, Anamur Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kaya Kilisesinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tesciline, Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritalarda
gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz
uygulamalarda bulunanlar hakkında Anamur Müze Müdürlüğünce baĢlatılan yasal iĢlemlerin
sonucundan kurulumuza bilgi verilmesine, arkeolojik alanın daha fazla tahrip olmaması için
ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasına ve mevcut durumunun korunmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.04.491
Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2016-173
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.01.2016-5879
ADANA
Hatay Ġli, Ġskenderun Ġlçesi, Sarıseki mahallesi, 227 parsel üzerinde yer alan, 1. Grup
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan Septimus Severus Takı’nın (Yunus
Sütunu) koruma alanının Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 20.01.2016 günlü rapor ve eki haritalar, Kurulumuzun 16.12.2015 gün
ve 5709 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Hatay Ġli, Ġskenderun Ġlçesi, Sarıseki mahallesi, 227 parsel üzerinde yer alan, 1. Grup
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan Septimus Severus Takı’na (Yunus
Sütunu) yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki koruma alanı sınırının
uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.01/365
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2016-258
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2016-6178
ĠZMĠR
Manisa Ġli Akhisar Ġlçesi, Dağdere Mahallesi, Ilıca Mevkiinde bulunan alanın tescil
çalıĢmalarının tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 09.10.2015 tarihli ve 5741 sayılı kararı gereği, Ġzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli ve 2921 sayılı yazısı ve eki kurum
görüĢü haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen
kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında
20.01.2016 tarihli ve 88 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Manisa Ġli Akhisar Ġlçesi, Dağdere Mahallesi, Ilıca Mevkiinde bulunan alanın, kararımız
eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
–– Çevre ve Şehircilik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

1

KADRO ARTIRILMASI KARARI
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Kadrosunun
Üçten Dörde Çıkartılması Hakkında Karar

2

YÖNETMELİKLER
–– Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)
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12
13

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/47, K: 2016/11 Sayılı
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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