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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE

BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hiz-
meti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Heyeti
üyelerinden bir kişi” ibaresi “bir eczacı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sağlık kurum/kuruluşları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak
tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura eki belgelerin teslim tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde incelemesi tamamlanmış olan fatura eki belgelerinin, kesinti tutarları
hariç olmak üzere geri kalan tutarı 15 inci güne kadar ödenir.”

“Sağlık kurum/kuruluşları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak
tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura eki belgelerin teslim tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde incelemesi tamamlanamayan sağlık hizmetine ait fatura döneminde
tahakkuk eden tutarın tamamı 15 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam
edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 8/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/3/2017 30001



TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DAMIZLIK KOÇ TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/18)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ih-

tiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği

ve Merkez Birliğine üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye

sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin

kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını ve bu

işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygu-

lanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 9/1/2017

tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırım-

larının Desteklenmesine İlişkin Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anaç hayvan: Yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde en az 12 aylık

(360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Birlik: Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve üye il birliklerini,

e) Damızlık Koç-Teke: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık koyun-keçi türü

erkek hayvanı,

f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme ko-

misyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak ra-

poru,

h) Hibe Tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makina,

alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,
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ı) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe
desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

i) Hibe desteği: Bakanlıkça belirlenecek olan illerde damızlık koç-teke üretimine yö-
nelik ağıl inşaatı, makina alet ve ekipman alımı, gerekli durumlarda rehalibitasyonu ile bu iş-
letmelerden damızlık temin eden yetiştiriciye, Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri
ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
k) İşletme: Hayvanların damızlık niteliği kazanana kadar barındırıldığı yerleri,
l) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
m) Termin planı: Proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme sürele-

rinin gösterildiği proje faaliyet tablosunu,
n) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
o) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik

detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ö) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre yapı elemanlarının
ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği,
her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

p) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek alet ekipman ve makinelerin birim fi-
yatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü, sanayi ve ticaret odası ile il
müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

r) Yer tespiti: Birliğin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro mü-
dürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/tekniker-
leri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda
tespitini,

s) Yetiştirici: Bu işletmelerden damızlık hayvan alacak birlik üyesi gerçek ve tüzel ki-
şileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak
olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl proje yürütme birimi.
b) İl proje değerlendirme komisyonu.
c) İl müdürlüğü.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/

hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve ör-
gütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri
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ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir beledi-
yeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makina mühendisleri ve tekniker-
lerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşturulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine
getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler
görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdür-

lüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlen-

mesi amacıyla da il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri

veya il müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-

lardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve

arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube

müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye

belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine,

valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt

çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon baş-

kanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar

şunlardır:

a) Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel mü-

dür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin

katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili genel

müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il

proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam

eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruları Karar, bu Tebliğ ve uygulama

rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme

komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve

destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Destekleme kapsamında düzenlediği hak edişleri il proje değerlendirme komisyo-

nunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun

bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve il müdürlüğüne göndermek.
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b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik

desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal

cetvelini düzenlemek, onaylamak ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gön-

dermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, çevresel uygulamalar ve teknik hususlara

uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il ba-

zında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

c) Onaylanan proje ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali,

mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere

gönderir.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler. Komisyon üst li-

mitleri değiştirmeye yetkilidir.

ç) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak illerden gelen onaylı projeleri inceler ve

nihai kararı verir.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il

proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam

eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belir-

lenen projelerle başvuran birlikler,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım

konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler,

c) Bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler,

yararlanır.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen Birlikler Bakanlıkça belirlen-

miş illerde ve süresinde kuruluşun bulunduğu ildeki yatırımın yapılacağı il müdürlüğüne mü-

racaat eder.

(2) Birliklerce yeni kurulan veya kapasitesi artırılan işletmelerden damızlık koç-teke

alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiriciler, bulundukları destekleme kapsamındaki il müdürlüğüne

müracaat eder.

(3) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

15 Nisan 2017 – Sayı : 30039                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(4) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfa-
sında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilir.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği ni-
teliğindeki desteklerinden faydalanan birlik ve yetiştiricilerin Karar kapsamındaki başvuruları
değerlendirilmez. Birlik ve yetiştiriciler, koç-teke alımı ve ağıl yatırımı konusunda Bakanlık
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği program-
larından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiğine dair taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oran-
larda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yapımı,
makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si,

b) Bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının
%50’si.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 10 – (1) Yatırım yapan birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon,
makina, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlandırılır. Koç-teke alımı destekle-
mesinden birlikler yararlanamaz.

(2) Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla
beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

(3) Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş
damızlık koç-teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin
devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

(4) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alı-
narak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenip il müdürlüklerine
bildirilir.

(5) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak
birlik tarafından karşılanır.

(6) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde
belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(7) Birlikler, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(8) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.
(9) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi, inşaat ile makina ve alet-ekipman alımı ko-

nularından en az birini kapsar.
(10) İnşaat yatırımları için;
a) Birlik, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mer-

cilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ancak, inşaat izni ve
yapı kullanım ruhsatının alınması süreci; termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse
ilgili birimlerden olumlu görüş ve birlikten taahhütname alınmak koşulu ile bu fıkra kapsamı
dışında tutulur.

b) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru
inşaatlarını kapsar.
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c) Rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ağıl, taşıyıcı unsurlarını etkileyen

veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüş-

türülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya öl-

çülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe

konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

ç) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı

yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar

üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(11) Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler;

a) Uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim

ırk olur.

b) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan

işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü

kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilir.

c) Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık materyalin seçimi, il müdür-

lüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan se-

çim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda

yapılır.

ç) Desteklemeye esas damızlık koç-teke birim fiyatları, merkez proje değerlendirme

komisyonunca belirlenir.

(12) Makina, alet ve ekipmanlar için;

a) Makina, alet ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça

deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin

kapasitesine uygun olur. Satın alınacak makina alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve

teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makina, alet ve ekipmanlar; gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtmayı kapsar.

Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlana-

bileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer

ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makina, alet ve ekipmanların birim fiyatı, valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit ko-

misyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişlerinde komisyonun belirlediği fiyat esas

alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırı-

mını tamamlayan birlikler yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari

ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara,

birliğin gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü

ve merkez proje değerlendirme komisyonu kararıyla ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre taahhütlerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vaz-

geçen birliğin projesi iptal edilir ve birlik hibe desteğinden yararlandırılmaz.
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Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Birliğin başvurusu on beş gün içinde, il proje yürütme birimince in-
celenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlen-
dirilir. İl müdürlüğü, komisyon tarafından yatırıma uygun bulunarak onaylanan başvuruyu Ge-
nel Müdürlüğe gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen onaylı projeleri inceler.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan proje, Genel Mü-
dürlükçe il müdürlüğüne gönderilir ve yatırıma başlanması için il müdürlüğünce birliğe tebliğ
edilir.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım
konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Birlik beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname
verir.

(3) Koç ve tekeleri alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır. İz-
leme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl
süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince faaliyeti ile ilgili konularda denet-
lenir ve Bakanlığa raporla bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen
hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde birlik tarafından gide-
rilmesinin zorunlu olduğu yazı ile birliğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Ödeme belgelerinin hazırlanması

MADDE 14 – (1) Birlik tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne baş-
vurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır. Yeni yatırım-
larda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez.

(3) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personel (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fi-
yatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorun-
ludur.

(4) İnşaat ve/veya makina yatırımları tamamlandıktan sonra bu yatırımlarla ilgili öde-
meler bir defada yapılır.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hay-
vanları Bakanlık kayıt sisteminde kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup, kayıtlı ol-
duğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

(6) Birlik, damızlık olarak sattığı hayvan ve yetiştiricilere ait bilgileri il müdürlüğüne
gönderir. İl müdürlüğünce Bakanlığa gönderilen icmallerin ödemeleri yılda en fazla üç seferde
yapılır.
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Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 15 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre

hazırlanan hak edişler il proje ve değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.
(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal

cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır ve il müdürlüğü
tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Birlik ve hayvan alımı yapan yetiştiricilere ödenmek üzere il müdürlüğünce Genel
Müdürlüğe gönderilen icmaller incelenir, değerlendirilir ve ödeme yapılmak üzere bankaya
gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu birlik ile hayvan alımı için yetiştiricilere ödenecek
hak ediş bir başkasına devredilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Bakanlık bütçesine tefrik edilen ser-
maye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının
% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (koç-teke alımı, ağıl inşaatı ya-

pımı veya tadilatı, yem kırma, karma ve dağıtma makinesi hibesinden yararlanmış olanlar) faiz
ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe
kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberinde yer almayan hususlarda

oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.
(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık

alır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere des-

teklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi
dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/19)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern bü-

yükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması,
son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin ar-
tırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek

ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi
ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin
150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygu-
lanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 9/1/2017

tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırım-
larının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Damızlık dişi manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe

olmayan mandayı,
d) Damızlık gebe manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,
e) Damızlık manda boğası: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 24 aylık yaşta erkek

mandayı,
f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
g) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme ko-

misyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
ğ) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak ra-

poru,
h) HAYBİS: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi

Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve iş-
letmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri
tabanını,
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ı) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe
desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

i) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı,
damızlık amaçlı dişi manda ile damızlık manda boğası alımı ve makine, alet ve ekipman alım-
ları ile ilgili olarak yatırımcılara Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve
bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet
ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

k) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği yarı açık veya

açık sistem tesis durumundaki yerleri,
m) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
n) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini

gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,
o) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik

detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında yayım-
lanacak olan rehberi,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

p) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araş-
tırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,

r) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek alet, ekipman ve makinelerin birim fi-
yatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası
uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

s) Yetiştirici Birliği: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı
manda yetiştiricilikleri birliklerini,

ş) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro
müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/tekni-
kerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda
tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak

olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
b) İl müdürlüğü.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
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ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürün-

leri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma
ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri, çevre ve şehircilik il
müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri ve/veya il özel idarelerinde görevli teknik ve sağlık hizmet
sınıfı personelin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi
kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olu-
runda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdür-
lüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik personel, inşaat hak edişlerinin düzenlen-
mesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya
il müdürlüğünden bir teknik personel bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-
lardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,
hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve
arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube
müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye
belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine,
valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon baş-
kanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
şunlardır:

a) Merkez proje değerlendirme komisyonu, Bakan oluru ile genel müdür veya genel
müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı
teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bu-
lunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık
eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri, projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama

rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme
komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
ç) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında; onaylanan hayvan alımı baş-

vurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygu-
lama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun
onayına sunmak.
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(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun
bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunul-
mak üzere il müdürlüğüne göndermek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal
cetvelini düzenleyerek onaylamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin; idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uy-

gulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsa-
mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve
koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yatırıma uygun bulunan uygulama pro-
jelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek, onaylamak ve onaylanan projeler ile hak
edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolüne ve bu

faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şe-
kilde yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri
ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri
il müdürlüğüne göndermek.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere
gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların
yapılmasını sağlamak.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
d) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların

çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden;
a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alı-

mı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda ye-

tiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar
yararlanır.
Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı
MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça be-

lirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne
müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
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(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.
(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği ni-

teliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlen-
dirilmez.

b) Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği program-
larından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oran-

larda hibe desteği uygulanır:
a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat

yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.
b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.
c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının

% 50’si.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez

yararlandırılır.
(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alı-

narak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir, internet sayfasında duyu-
rulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak ya-
tırımcı tarafından karşılanır.

(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde
belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(6) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekip-

man alımı konularından en az birini kapsar.
(7) İnşaat yatırımları için;
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı
kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili
birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı
dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem
olur.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru
inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya
brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürül-
mesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçüle-
rinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe
konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.
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e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı

yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyat-

lar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şart-

larını taşıması gerekir.

b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurtiçi temi-

ninde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner he-

kimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrul-

tusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname

alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu

mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değer-

lendirme komisyonunca belirlenir.

(9) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için;

a) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya

CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney ra-

poruna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma ma-

kinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde be-

lirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde

hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sa-

dece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı, yerel fiyat tespit komisyonu tarafından

belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre

içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlen-

diği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlana-

mayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme

komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla

kadar ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan

vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular on beş gün içinde, il proje yürütme birimince in-

celenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular

uygulama rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan

barajına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.
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(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlen-
dirilir. İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından
onaylanmış olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe gön-
derir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bit-
kileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve
bütçe imkânları dâhilinde değerlendirip onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe il mü-
dürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygu-
lama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunul-
masını resmî yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

(5) Hazırlanan projenin onayını müteakip yatırım süreci başlatılır.
Yatırımın ve işletmenin denetimi
MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım

konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımcı beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhüt-

name verir.
(3) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl

süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir ve Genel Müdürlüğe
bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il
müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu
yazı ile yatırımcıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler

Ödeme belgelerinin hazırlanması
MADDE 14 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne

başvurur.
(2) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez. Ödemeler iki de-

fada yapılır. Birinci hak ediş inşaat ve makine yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci
hak ediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatı-
rımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir de-
fada hak ediş yapılır.

(4) İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fi-
yatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorun-
ludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve
bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.

(6) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hay-
vanları Bakanlık kayıt sisteminde (HAYBİS) kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup,
kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2017 – Sayı : 30039



Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 15 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre

hazırlanan hak edişler il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme komisyonunun onayına
sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal
cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır.

(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere gönderilen icmaller, Genel Mü-
dürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere Bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, üçüncü kişilere dev-
redilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Damızlık Manda Yetiştiriciliğinin
Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri öde-
neğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının
% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı ya-

pımı veya tadilatı, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı hibesinden yararlanmış
olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kap-
samında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Karar ve bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda

oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.
(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık

alır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere des-

teklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi
dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/20)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması,

girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kay-

naklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz

ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmele-

rinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üretim potansiyeline göre Bakanlıkça belirlenecek illerde

2017-2019 yılları arasında; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik ya-

tırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin

merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt siste-

mini,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Besleme evi: İpekböceği yetiştiriciliğinde yaş koza üretimi amaçlı, tüzel kişiliklerce

inşa edilen taşınmazı,

e) Damızlık kaz: Kaz yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliği sağlamak için oluşturulan sü-

rüdeki hayvanları,

f) Damızlık kaz işletmesi: Damızlık üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan damızlık

üretim izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik ticari civciv ve/veya kuluçkalık

yumurta üreten işletmeleri,

g) Dut bahçesi: İpekböceği beslemesinde kullanılmak üzere tesis edilen kapama dut

bahçesini,

ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ödemeye esas olan raporu,
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ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme
komisyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

i) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak ra-
poru,

j) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru
esnasında dolduracakları formu,

k) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan
hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

l) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde yatırımcılara
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

m) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
n) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
o) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği kapalı, yarı açık

veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,
ö) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
p) Kuluçkahane: Ticari amaçla civciv üretimi için Bakanlıktan izin veya faaliyet onay

belgesi almış işletmeleri,
r) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini

gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,
s) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik

detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konuyla ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ş) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yatırım projesi: Uygulama rehberindeki esaslara göre hazırlanmış ve onaylanmış pro-
jeyi,

u) Yerel fiyat tespit komisyonu: Yatırım/Proje kapsamında teklif edilmiş, makina, alet
ekipman ve malzemelerin desteklemeye esas birim fiyatlarını belirleyecek, il bilim, sanayi ve
teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendiri-
lecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

ü) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve ka-
dastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personel ile (harita mühen-
disi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğ-
rultusunda tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak

olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
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b) İl müdürlüğü.

c) İl proje değerlendirme komisyonu.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan

sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma

ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mü-

hendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir

belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makina mühendisleri ve tek-

nikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur.

Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda

belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdür-

lüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlen-

mesi amacıyla da il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri

veya il müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-

lardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve

arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube

müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye

belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine,

valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt

çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon baş-

kanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar

şunlardır:

a) Merkez proje değerlendirme komisyonu, Bakan oluru ile genel müdür veya genel

müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı

teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bu-

lunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık

eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il

proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam

eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama

rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme

komisyonuna göndermek.
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b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve

destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Onaylanan projelerde, proje tamamlandığında; uygulama rehberindeki kriterlere göre

hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun

bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe su-

nulmak üzere il müdürlüğüne göndermek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik

desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal

cetvelini düzenleyerek onaylamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uy-

gulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsa-

mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve

koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yatırıma uygun bulunan uygulama pro-

jelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek, onaylamak ve onaylanan projeler ile hak

edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faa-

liyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde

yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri

ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri

asil ve yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere

gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların

yapılmasını sağlamak.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

d) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların

çözümünde etkin rol almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Arıcılık

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı

en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler

desteklemelerden yararlandırılır.
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(2) Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır

alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı bara-

kası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

(3) Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve

ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

Damızlık ve ticari kaz, ticari hindi yetiştiriciliği

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde 1.000 adet kapasiteli

damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri des-

teklenir.

(2) Uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onay-

lanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina,

alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman

alımı için destekleme ödemesi yapılır.

(3) Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçek-

leştirilir.

İpekböceği yetiştiriciliği

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi te-

sisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanır.

(2) Yatırımcı, yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurabilir.

Desteklemelere ilişkin ortak hükümler

MADDE 10 – (1) Desteklemeye ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Karar kapsamında desteklenecek iller Bakanlıkça belirlenir.

b) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Bakanlık internet sitesinde ya-

yımlanır.

c) Satın alınacak makina, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygu-

lama rehberinde belirtilir.

ç) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izni ilgili kurum-

lardan almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır; ancak inşaat izni ve yapı kul-

lanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili bi-

rimlerden olumlu rapor ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı

dışında tutulur.

d) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı

yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları

üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

e) Makina, alet ve ekipmanın birim fiyatı valilik oluru ile oluşturulan yerel fiyat tespit

komisyonu tarafından belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde komisyonca belirlenen fiyatlar esas

alınır.

f) Yatırımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılarlar,

buna yönelik öz kaynak belgelerini il proje değerlendirme komisyonuna sunarlar.

g) Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremezler.

ğ) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararla-

nırlar.
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h) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan

vazgeçenlerin projesi iptal edilir ve bu kişiler hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(2) Başvurulara ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygulama rehberinde

belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler.

b) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

c) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

ç) Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden

yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul

ettiklerine dair taahhütname alınır.

d) Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir,

uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak

sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

e) Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne

gönderilir.

f) İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlen-

dirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder.

(3) Yatırımın ve işletmelerin denetimi;

a) Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde

bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile ya-

pacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje

değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

b) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılması için yatırım konusu yapı

ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

c) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında beş yıl süre ile yılda

en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve de-

netimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıklar, verilecek süre içerisinde giderilmesi

için yatırımcıya yazılı olarak bildirilir.

ç) Yatırımcı, beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhüt-

name verir. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Hak ediş başvurusu, icmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas alına-

cak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımcılar, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvururlar.

b) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

c) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin imzası ile Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz

numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

ç) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere uygun olarak hazırlanan

hak edişler, il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.
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d) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun hak edişler için uygulama reh-

berinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve il müdürlüğünce Genel Mü-

dürlüğe gönderilir; akabinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek belirlenen takvime göre

ödenmek üzere bankaya gönderilir.

e) İnşaat, makina, alet ve ekipman, dut bahçesi tesisi yatırımlarının tamamlanması ve

kaz, hindi projelerinde bunlara ilave olarak, hayvanların yatırımcı öz kaynağı ile temininden

sonra tek seferde ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 11 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi

yetiştiriciliği projeleri kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri öde-

neğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının

% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki

desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Karar ve bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda

oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık

alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere des-

teklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi

hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin

yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-

saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi

dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya bel-

geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu

tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 14/04/2017
Karar  No : 2017/ÖİB-K-38
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle
ilçesi, İvedik Mahallesi, 42374 ada 30 ve 31 parsellerde kayıtlı toplam 1.142 m2 yüzölçümlü
taşınmazların (bir bütün halinde), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi
ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şart-
namesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 841.000 (sekizyüzkırkbirbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim KARADUMAN’a İhale Şartnamesi çer-
çevesinde satılmasına, İbrahim KARADUMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine ve ihalenin iptal edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 14/04/2017
Karar  No : 2017/ÖİB-K-39
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle
ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parselde bulunan 355 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak sure-
tiyle, özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 230.000 (ikiyüzotuzbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ferudun TAVLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-
tılmasına, Ferudun TAVLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 228.500 (iki-
yüzyirmisekizbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Osman HIZARCIOĞLU’na
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman HIZARCIOĞLU’nun sözleşmeyi imzala-
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 14/04/2017
Karar  No : 2017/ÖİB-K-40
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi,
Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle,
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 740.000 (yediyüzkırkbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ulaş KÖSE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ulaş KÖSE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”
ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir. 
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 14/04/2017
Karar  No : 2017/ÖİB-K-41
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Yenimahalle
ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 20 parselde bulunan 414 m2 taşınmazın, 4046 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleşti-
rilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan
ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 256.000 (ikiyüzellialtıbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim DOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, İbrahim DOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-
leri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

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

YARGI İLÂNLARI 
3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
Esas No : 2015/307 
Karar No : 2016/322 
Sanık Kimliği: Abdullah DURAK, Abdulhalık ve Lamiye oğlu, 20.02.1993 doğumlu, 

Erzurum/Tekman, Kalaycı Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası: 12200185166. Hakkari/Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay 3'üncü Hudut Tabur 2'inci 
Hudut Bölük Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1993/2 tertip P. Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Ter. P. Er Abdullah DURAK hakkında (Kapatılan) 
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 05.04.2016 tarih ve 2015/307 
Esas, 2016/322 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık (Ter.) P. Er Abdullah DURAK'ın, 16.12.2013 tarihinde "Askeri Eşyayı Özel 
Menfaatinde Kullanmak" suçunu işlediği sübuta erdiğinden müsnet suçtan eylemine uyan 1632 
Sayılı Askeri Ceza Kanununun 130/1'inci maddesi gereğince takdiren asgari hadden 3 AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 130/2'inci ve 50. maddesi uyarınca cezasından 1 gün 
arttırım yapılarak takdiren 3 (ÜÇ) AY 1 (BİR) GÜN HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlığı göz önünde bulundurularak, cezasından 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62'nci maddesi uyarınca cezası takdiren (1/6) oranında indirim 
yapılarak neticeten 2 (İKİ) AY 15 (ON BEŞ) GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, 
mağdurun veya kamunun uğradığı herhangi bir maddi zararın bulunmaması ve dosyaya yansıyan 
kişilik özellikleri dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu bir 
kanaatin oluşması nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 231/5-6 ncı maddeleri uyarınca sanık hakkında 
verilen hapis cezasını havi HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanığın 5271 sayılı CMK.nun 231/8 nci maddesi uyarınca 5 yıl süre ile DENETİME 
TABİ TUTULMASINA, sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim 
süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden GEÇİRİLMESİNE, 

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine 
ilişkin yükümlülüklerine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 
kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE, 

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde veya denetimli 
serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan 
mahkeme hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir. Yapılan tüm 
aramalara rağmen Sanık Abdullah DURAK'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda 
belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Abdullah DURAK'a tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi 
Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Abdullah DURAK'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 
suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Abdullah DURAK tarafından 353 
sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz başvurusu, Van 3'üncü Piyade Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 
197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 
tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 
Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 
edilebileceği Sanık Abdullah DURAK'a ilanen tebliğ olunur. 2453 
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3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
Esas No : 2013/14 
Karar No : 2016/898 
Sanık Kimliği: Haci UYANIK, İbrahim ve Zeliha oğlu, 01.01.1975 doğumlu, Gaziantep/ 

İslahiye, Çınarlı Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 
22858858770. Van / Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş (1988 - Uzm. 186) sicil sayılı J. Bçvş. 

Katılan Kimliği: Ekmen ARTIK, Ekrem ve Aysel oğlu, 01.07.1988 doğumlu, Mersin/ 
Akdeniz, Kazanlı Hürriyet Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 
49261089256. Van / Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken 
terhisli (1987/3) tertip J.Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Haci UYANIK hakkında Van 3'üncü Piyade Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 25.11.2016 tarih ve 2013/14 Esas, 2016/898 karar sayılı 
gerekçeli hükmüyle; 

Her ne kadar sanık Haci UYANIK'ın 09.01.2009 tarihinde 'Zimmet' suçunu işlediğinden 
bahisle kamu davası açılmış ise de; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda 
27.07.2016 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler 
kapsamında anılan Kanun'un 7'nci maddesine göre, Jandarmaya sadece Kanunlarla askeri görev 
verilebilecek olması, aynı Kanun'un 15/d maddesine göre, Jandarma personelinin sadece askerî 
görev verildiği takdirde askeri mahkemelerde yargılanabileceğinin düzenlenmiş olması ve bu 
bağlamda sanığın müsnet zimmet suçuna ilişkin eyleminin jandarma personeline Kanunlarla tevdi 
edilmiş askeri bir görev mahiyetinde olmadığı hususları bir bütün olarak gözetilmekle; 353 sayılı 
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 9 ve 176'ncı maddeleri uyarınca 
MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE, 

Kararın kesinlesmesini müteakip, sanığın 'zimmet' suçu açısından 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanunu'nun 131/1 ve 30/1-B maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 63'üncü maddesi ve 
353 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca yargılanması amacı ile dosyanın görevli ve yetkili 
GÜRPINAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, 

Kararın kesinleşmesini müteakip, gerekçeli hükümden bir suretin sanığın suç tarihindeki 
birliği olan Van-Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığına GÖNDERİLMESİNE, 

Sanığın ve katılanların yokluklarında oy birliğiyle karar verilmiştir. 
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Haci UYANIK'ın ve Katılan Ekmen ARTIK'ın 

bulunamamaları nedeniyle sanık hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı 
yazılı gerekçeli hüküm Sanık Haci UYANIK'a ve Katılan Ekmen ARTIK'a tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi 
Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Haci UYANIK'a ve Katılan Ekmen ARTIK'a 
tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Haci 
UYANIK ve Katılan Ekmen ARTIK tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre 
temyiz isteminin, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya 
Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 
197/3 ncü maddesi uyarınca Kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 
tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 
bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği ve temyiz incelemesinin Askeri Yargıtayda 
yapılacağı Sanık Haci UYANIK'a ve Katılan Ekmen ARTIK'a ilanen tebliğ olunur. 

 2454 
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3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
Esas No : 2015/1786 
Karar No : 2017/169 
Sanık Kimliği: Bahri YILMAZ, Mehmet ve Arabi oğlu, 10.01.1975 doğumlu, Hatay / 

İskenderun, Barbaros Mahalle / Köy nüfusuna kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 
23650912356 Hakkari/Çukurca 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 
1975/4 Tertip P. Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli P. Er Bahri YILMAZ hakkında Van 3'üncü 
Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 03.02.2017 tarih ve 2015/1786 Esas, 2017/169 
karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık Bahri YILMAZ'ın 27.02.1997 - 01.01.2014 tarihleri arasında üzerine atılı 'Firar' 
suçunu işlediği sübut bulduğundan, eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-a 
maddesi uyarınca takdiren temel ceza alt sınırdan tayin edilmek suretiyle 1 (BİR) YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sürecindeki iyi hali göz önünde bulundurularak, cezasından 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 
NETİCETEN 10 (ON) AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm edilmiş olması, fakat 
infaz süresinin dolmasından dolayı sanığın adli sicil kaydındaki hükmün ortadan kalkmış olması, 
mağdur veya kamunun uğradığı herhangi bir maddi zararın bulunmaması, sanığın kabul etmesi ve 
dosyaya yansıyan kişilik özellikleri dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda 
Mahkememizde bir kanaatin oluşması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 
231/5-6 maddesi uyarınca, sanık hakkında verilen hapis cezasını havi HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanığın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 maddesi uyarınca BEŞ YIL 
SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, sanığın kişiliği ye sosyal durumu 
göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden 
GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi 
içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine 
uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN 
DÜŞMESİNE (sanık huzurda bulunmadığından ihtarat yapılamadı), 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/11 maddesi uyarınca sanığın denetim 
süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin 
yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan mahkûmiyet hükmünün 
AÇIKLANMASINA (sanık huzurda bulunmadığından ihtarat yapılamadı) 

Sanık hakkında 5728 sayılı Kanun'un 562'nci maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu'nun 231/5-6 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verildiğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/7 maddesi kapsamında yasal 
imkân olmadığından, sanık hakkında tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek 
yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, Talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere oy 
birliğiyle karar verilmiştir. 

Van 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Adli Müşavirliğinin 16 Şubat 2016 tarih ve 
AD.MÜŞ.:2017/ Müt. (55) sayılı temyiz layihasıyla yukarıda tarihi, Esas ve karar sayıları 
belirtilen gerekçeli hükme itiraz edilmiş ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin 
olması nedeniyle CMK.'nun 231/6-a maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
kararının verilmemesi gerektiği belirtilerek hükme itiraz edilmiştir. 
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Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Bahri YILMAZ'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında 
verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm ile Van 3'üncü 
Piyade Tümen Komutanlığı Adli Müşavirliğinin 16 Şubat 2016 tarih ve AD.MÜŞ.:2017/Müt.(55) 
sayılı temyiz layihası Sanık Bahri YILMAZ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 
30.ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık 
Bahri YILMAZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içinde Sanık Bahri YILMAZ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz 
başvurusu, Van 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en 
yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle 
yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı 
Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Bahri YILMAZ'a ilanen tebliğ 
olunur. 2455 

————— 
Esas No : 2015/1384 
Karar No : 2016/981 
Sanık Kimliği: Esat AKTAŞ, Sami ve Remziye oğlu, 24/3/1993 doğumlu, Malatya / Kale 

- Düztarla Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Sıhhiye 
Bölük Komutanlığı emrinde görevli 1994/1 tertip J. Er iken Terhisli, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası: 10646768042 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Esat AKTAŞ hakkında Van 3'üncü Piyade Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 05.12.2016 tarih ve 2015/1384 Esas, 2016/981 karar sayılı 
gerekçeli hükmüyle; 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev 
ve Yetkileri Kanununda değişiklikler nedeniyle, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 9'ncu ve 176'ncı maddeleri uyarınca MAHKEMEMİZİN 
GÖREVSİZLİĞİNE, 

Yazılan talimat / müzekkere cevaplarının beklenmesinden VAZGEÇİLMESİNE, 
Kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın görevli ve yetkili Van Asliye Ceza 

Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 
Talebe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Esat AKTAŞ'ın bulunamaması nedeniyle sanık 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık 
Esat AKTAŞ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30.ve 31. maddeleri gereğince 
işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Esat AKTAŞ'a tebliğ edilmiş 
sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Esat AKTAŞ 
tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz isteminin, Askeri Mahkememize 
gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz 
edilebileceği ve temyiz incelemesinin Askeri Yargıtayda yapılacağı Sanık Esat AKTAŞ'a ilanen 
tebliğ olunur. 2456 

————— 
Esas No : 2015/171 
Karar No : 2016/920 
Sanık Kimliği: Fırat ABA, Gazi ve Semiha oğlu, 16.09.1993 doğumlu, Hatay/Samandağ, 

Kuşalanı Mahalle / Köy nüfusuna kayıtlı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 41218345064 
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Hizmet Destek Muhafız Bölük Komutanlığı emrinde 
görevli 1993/4 Tertip J. Er 
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Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Fırat ABA hakkında Van 3'üncü Piyade Tümen 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 01.12.2016 tarih ve 2015/171 Esas, 2016/920 karar sayılı 
gerekçeli hükmüyle; 

668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev 
ve Yetkileri Kanununda değişiklikler nedeniyle, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 9'ncu ve 176'ncı maddeleri uyarınca MAHKEMEMİZİN 
GÖREVSİZLİĞİNE, Yazılan talimat / müzekkere cevaplarının beklenmesinden 
VAZGEÇİLMESİNE, Kararın kesinleşmesini müteakip dosyanın görevli ve yetkili Van Asliye 
Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

Talebe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Fırat ABA'nın bulunamaması nedeniyle sanık 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık 
Fırat ABA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince 
işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Fırat ABA'ya tebliğ edilmiş 
sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Fırat ABA tarafından 
353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz isteminin, Askeri Mahkememize 
gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz 
edilebileceği ve temyiz incelemesinin Askeri Yargıtayda yapılacağı Sanık Fırat ABA'ya ilanen 
tebliğ olunur. 2457 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Konya Şubesi Başkanlığından: 
1 - Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Konya Bağış Merkezi hizmetlerinde 

kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen "MOBİL KAN TOPLAMA 
DORSESİ” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

Sıra No Malzeme Cinsi Miktar (adet) 

1 MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ 1 

 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA" 

adresindeki Kızılay Derneği Konya Şubesinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. 
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 02.05.2017 günü saat 12:00'a kadar Kızılay Derneği 

Konya Şubemiz Satın Alma Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu "İhale İdari ve Teknik Belgeleri" zarfı aynı gün saat 14:00'de Şubemiz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3318/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Dörtyol Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre satılacaktır. İhaleler, 

gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No: 50 Dörtyol / HATAY 

adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır. 

 

Mahalle 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Alan 

(m2) 

Muhammen 

Bedeli İmar Durumu 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarih 

ve Saati 

Sanayi 650 17 106,37 
797.775,00 

TL+KDV 

Ticari Alan 

Bx5 
23.934,00 TL 

26.04.2017 

14:00 

 

2 - İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 

görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 500,00.TL (beşyüz) ücret karşılığında satın alabilirler.  

3 - Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki 

Maddedeki tabloda gösterilmiştir.  

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen 

bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden 

belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale 

Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek 

belgeler işleme konulmayacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır; 

a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge. 

b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu. 

c- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini 

de gösterir nüfus kayıt belgesi. 

d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli 

yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı. 

e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 

tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren 

noter onaylı belge ve imza beyanı. 

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. 

g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan. 

h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel 

belge. 

ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun 

incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyan. 

5 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 3450/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Temiz Oda Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 
edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif 
vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati
1) Temiz Oda Sistemi: 

İhale kayıt no: 2017/183824 
1 Adet 02/05/2017 14:00 

Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi     
İzolatör İçerisinde Liyofilizatör     
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)     

1 
2 
3 
4 Temiz Oda Mekanik ve Elektrik İşleri     

 
b) Teslim yerleri 
c) Teslim tarihi : b.1) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi 
 : c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

31/12/2017 tarihine kadar teslim edilecektir. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez 

Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

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

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

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Bu ihale için 500.000,00-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 
sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 
80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 
kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 
işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 
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Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 
hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 
ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 
alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 
tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 
suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 
belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 
değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

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

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 
karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 
yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3348/1-1 
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EİH DEPLASE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığından:  
Kırka 154 kV EİH Deplase Edilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/156616 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT 

CAD. AFRA SOKAK NO: 1/A 06010 ETLİK 
KEÇİÖREN/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 294 2000 - 312 294 2279 
c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yaklaşık 6 km uzunlukta 154 kV EİH yapılması. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Seyitgazi/ 
ESKİŞEHİR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No: 1/A   06010 Etlik-Keçiören ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 11.05.2017 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 
İsteklinin direk imalatçısı daha önce TEİAŞ’a 154 kV ve yukarısı gerilimlerde direk 

imalatı vermiş olmalıdır. Vermemişse; imalatçının son beş yıl içerisinde en az 2.500 ton 154 kV 
ve daha yukarı gerilimlerdeki hatlar için galvanizli çelik kafes direk imalatı yapmış olduğunu ve 
imalatçının bu konuda en az 2 yıllık deneyime sahip olduğunu belgeleyecektir. 

İsteklinin iletken imalatçısı daha önce TEİAŞ’a 795 MCM veya daha büyük ACSR 
İletken vermiş olmalıdır. Vermemişse; imalatçının son beş yıl içerisinde en az 3000 ton benzer 
tipteki iletkeni imal ederek satmış olduğunu ve imalatçının bu konuda en az 2 yıllık deneyime 
sahip olduğunu belgeleyecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan D.I. Grubu İşler benzer işlerinde 

"Enerji iletim havai hatları" işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk. adresinden satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 3252/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: E.H. Yükleyici Yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2017/166728 

Dosya no  : 1727030 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : E.H. Yükleyici Yedekleri: 43 kalem 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02.05.2017 SALI günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.05.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 3260/1-1 
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MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Martopikör sivrici 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2017/171498 

Dosya no  : 1724031 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Martopikör sivrici: 1.250 adet 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 04.05.2017 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.05.2017 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 3262/1-1 
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4 ADET ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, KESON KUYULARIN SU ALMA 
KANALININ TEMİZLENMESİ VE SİMAV DERESİNE SET ÇEKİLMESİ İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda Mevcut 4 Adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Keson Kuyuların Su 

Alma Kanalının Temizlenmesi ve Simav Deresine Set Çekilmesi İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü 
Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/176228 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bursa karayolu 4. km Susurluk/BALIKESİR 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0266 865 19 40  
  Faks: 0266 865 26 05 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; “4 Adet 

Çamur Havuzunun Temizlenmesi, Keson Kuyuların Su 
Alma Kanalının Temizlenmesi ve Simav Deresine Set 
Çekilmesi İşi” inşaat işlerinin, yapılacak işler listesinde ve 
Bayındırlık Fenni Şartnameleri itibarıyla usul, esas ve 
teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ 
OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : Yer teslimine müteakip 45 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08.05.2017 Pazartesi günü saat 14.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler   

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.2.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; 

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş 

başında hazır bulunduracaktır 

a) 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici veya muadili  

b) En az 6 adet nakliye ekipmanı  

c) 1 Adet Ekskavatör  

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

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

gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 3278/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

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

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları  : 2017/179064 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

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

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Rüzgar Tüneli Basınç Ölçüm Sistemi, 

  1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak 

Mühendisliği Bölümü 

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

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

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

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 25/04/2017 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

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

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

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

olarak sunması gerekmektedir. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

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

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

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

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

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

kriterler: 

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

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

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

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

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

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

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

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

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

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

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

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

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

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

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

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

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

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

teminat vereceklerdir. 

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

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

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

 3313/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 
zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Yalova ilinde faaliyet gösteren 2122 dosya no’lu ÖMÜRSA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 2112 dosya no’lu YAPI-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Amasya ilinde faaliyet gösteren 1129 dosya no’lu KILAVUZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2439 dosya no’lu ARM Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1794 dosya no’lu AKRAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine 

ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.04.2017 tarih ve 9002 sayılı Olur'u ile 
geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 3451/1/1-1 
————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 14.04.2017 tarih ve 9001 sayılı Makam 
Olur’una istinaden, 

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1748 dosya no’lu ÖZ SEKA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 255 dosya no’lu MODİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İzmir ilinde faaliyet gösteren 2171 dosya no’lu VELENA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Antalya ilinde faaliyet gösteren 2198 dosya no’lu KALEİÇİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 890 dosya no’lu BATITEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1342 dosya no’lu GÖKLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 438 dosya no’lu ATILIM Yapı Denetim Ltd. Şti. 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 450 dosya no’lu SAF Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı 

Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 3451/2/1-1 

————— 
Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 2002 belge no’lu KASTAMONU BİRLİK Yapı 

Denetim Ltd. Şti.,  
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2050 belge nolu ÖZGE Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1213 dosya nolu SEHAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1883 belge no’lu SAHRAM Yapı Denetimi Ltd. Şti., 
İzmir ilinde faaliyet gösteren 2315 belge no’lu REALİST Yapı Denetimi Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 825 belge no’lu ATA-3 BURSA Yapı Denetim Ltd. Şti.  
Bursa ilinde faaliyet gösteren 404 belge no’lu UZAY Proje ve Yapı Denetim A.Ş., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2444 belge no’lu DOĞA HG Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1261 belge no’lu ORAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 954 belge no’lu SİDAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2235 belge no’lu ARYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 850 belge no’lu ATAŞEHİR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12’nci 
maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin 
birinci fıkrası ve 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda 
yapılan açıklamalara istinaden gerek kuruluş hisselerinin mimar mühendis olamayan birine 
devredilmesi,  gerekse amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri 
nedeniyle, 14.04.2017 tarih ve 9000 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3451/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 2148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorlu Söz Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 

24.02.2017 tarihli ve E.2016/5133 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY  (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7272, Oda Sicil No: 59706) hakkında tesis edilmiş 

olan işlemlerin 04.04.2017 tarihli ve 8070 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur. 3325/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV). 

VAKFEDENLER: Hülya ÇAVUŞ, Elçin ÖNDER TURAN, Lütfiye Hilal AKGÜL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.03.2017 tarihinde kesinleşen 07.02.2017 

tarihli ve E:2016/250, K:2017/56 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumun 

mevcut olanaklarını destekleyici, iyileştirici, geliştirici ve çeşitlendirici çalışmalar yapmak, bu 

alanlarda yeni olanaklar yaratıp toplumun hizmetine sunmak ve böylece toplumsal yaşamın 

niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: .60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Hülya ÇAVUŞ, Elçin ÖNDER TURAN, Lütfiye Hilal AKGÜL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek gayece aynı bir 

vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3326/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Asil Vakfı 

VAKFEDENLER: Nabıl HAKMI, Hayel HAKMI, ABDULLA HAKMI 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2017 tarihinde kesinleşen, 16.02.2017 

tarihli ve E:2016/354, K:2017/67 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Türk toplumunun 

kültürel, bilimsel, manevi ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde 

eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir 

sivil toplum hareketi yaratmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3327/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Dervişan İlmi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı.  
VAKFEDENLER: Enis Tığlı. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2017 tarihinde kesinleşen, 27.02.2017 tarihli 
düzeltme kararı, 24.01.2017 tarihli ek karar ile 30.12.2016 tarihli ve E:2016/395, K:2016/589 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başta İslami ilimler olmak üzere insanlığa faydalı olan diğer tüm 
modern ilim, bilim ve sanat alanlarında bilimsel, entelektüel, kültürel ve ilmi araştırmalar ve 
çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000TL(YüzbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Caner Utkan Gündoğan, Salih Karaca, Bedir Baysal, Fahri 

Veyisoğlu, Mehmet Ercan Kuzu. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetinin 

belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. Mütevelli heyet tarafından 
devredilecek vakfın belirlenmesinin hukuken ya da fiilen imkânsız olması halinde, vakıf borçlarının 
tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Türkiye Diyanet Vakfı'na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3328/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Sultan II. Murat Han İlim Kültür ve Çevre Vakfı.  
VAKFEDENLER: Mustafa HATİPLER, Canan HATİPLER, Mahmut EROĞLU, Sibel 

EROĞLU, Ali Fatih SELVİ, Ayhan AYTAÇ, Ali TAŞKIRAN, Feridun ACAR, Osman ÇİBİK, 
Recep GÜRKAN, Nurettin ÇAM, Kemal KILIÇ, Mehmet ÖZCAN, Ahmet Okan SUBAŞI, Rasim 
BAYKAL, Mehmet ERGÜVEN, Remzi YÖRÜK, Tarık HATİPLER, Koray UYMAZ, Ahmet 
ERTÜRK, Nesim İBA, Recep KEZER, Hüseyin DÖNMEZ, Osman ALMADIK, Selman ASTÜRK, 
Adem KALKAN, Ahmet DALGA, Ogün ALIŞKAN, Mehmet EMİN, EROĞLU, Murat 
ULAŞDIR, Cem HATİPLER, Mehmet GERGİN, Murat ALKAN, Hurşit BOSTAN, Harun KINA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: EDİRNE. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  
Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.03.2017 tarihinde tavzih edilen 09/09/2016 

tarihinde kesinleşen 26/05/2016 tarihli ve E:2015/1353, K:2016/601 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Sultan II. Murat Han’ın Edirne’de bulunan Darulhadis Camii, 

Muradiye Camii ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere banisi olduğu asarın çevre düzenlemesi, 
küçük çaplı bakım, restorasyon ve onarım işlerini, ilgili ve yetkili kurum kuruluşlar nezaretinde 
yürüterek caminin bakımlı ve sağlam biçimde gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak ve 
senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Edirne İli, Merkez İlçesi, Türkoğlu Mahallesi, E17DO7D1A 
pafta, 9 ada, 24 parsel sayılı, “müfrez kargir ev” vasıflı gayrimenkul. 

YÖNETİM KURULU: Mustafa HATİPLER, Mahmut EROĞLU, Ayhan AYTAÇ, Ali 
Fatih SELVİ, Feridun ACAR. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın malvarlığı, 
Mütevelli Heyetinin ortak kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kamu kurumuna, karar 
alınamadığı takdirde ise Edirne Darül Hadis Camii Koruma ve Yardımlaşma Derneği’ne 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3329/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Sıtma Ayazma Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Seymen Köyü/Tekirdağ” adresinde 

03.03.2005 tarih ve BAY/446-117/01838 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) 
kapsamında faaliyet gösteren Koç Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketine (Şirket) ait istasyondan alınan numunenin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizi 
neticesinde düzenlenen 30.06.2010 tarih ve B-10/987 numaralı analiz raporu ile alınan numunenin 
marker seviyesinin geçersiz olduğu ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olduğu 
tespit edilmesi üzerine üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca ve 03.03.2017 tarih ve 10532 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında 
konu ile ilgili olarak Şirke hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.03.2017 tarih ve 305 sayılı Soruşturma 
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan 
lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı 
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 
edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

 3298/1/1-1 
————— 

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-41 sayılı sayılı Kararı ile; 21/03/2005 tarihli ve 
BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Ata Mah. Denizli Caddesi No: 62 
AYDIN" adresinde Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği istasyona, 
13/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27701 sayılı lisans kapsamında "Aydın-Nazilli Karayolu 
Devrant Mevkii Sultanhisar AYDIN" adresinde Kadooğlu Pet. Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.'nin 
bayisi olarak faaliyette bulunduğu istasyondan 16/12/2011 tarihinde dağıtıcı harici akaryakıt 
ikmal etmesi nedeniyle, Acar Petrol Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 
sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 
70.000,TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 3298/2/1-1 

————— 
“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No: 213 adresinde mukim, 

BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı 
bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan 
denetim neticesinde otomasyon sistemine müdahale ettiği ve otomasyon sisteminin çalışmadığı, 
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği; 06.09.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde ise 
akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt 
tanımına uymayan ürün ikmal ettiği, istasyonunda gizli düzenek tertip ettiği ve otomasyon 
sistemine müdahale ettiği tespit edilmiş olup bu hususlara ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
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Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık 
Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi 

halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, 

hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili 

mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 07.03.2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

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

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3298/3/1-1 

————— 

“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D - 750 karayolu üzerinde faaliyet gösteren 

04.05.2010 tarihli ve BAY/939-82/27647 (lisansı 10.06.2014 tarih ve 20610 sayılı karar ile 

sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Selman TAŞKIN/Toros Petrol’ün otomasyon 

verilerinin ve mali hafıza raporlarının incelenmesi neticesinde Şubat 2013- Kasım 2013 dönemine 

ilişkin kayıtlardan tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ve dağıtıcısı dışında 

akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak ayrıca denetim tarihi olan 19.02.2014 tarihi itibariyle 

akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurması ve gizli düzenek tertip etmesi, istasyonda tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ve otomasyon sistemine 

müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi 

hakkında 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. 

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi 

halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, 

hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili 

mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

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

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3298/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-21 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi 
Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amaçlı akaryakıt satması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol Lojistik 
Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 
16.11.2016 tarihli ve 6600/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 
düzenlenen 02.12.2016 tarihli ve 1839 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 
Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Se-Ka Petrol Lojistik Orman 
Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000,-TL idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3298/5/1-1 

————— 
01.04.2010 tarih ve MYĞ/2499-3/27503 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyette bulunan 

Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı 
şirketten 12.03.2013 tarihinde alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin 
karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle 
adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 31.03.2016 tarih ve 530 sayılı Soruşturma Raporu ve 
Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendiren Kurul 16/02/2017 tarih ve 
6927-8 sayılı Kararı ile Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
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konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3298/6/1-1 

————— 
25.05.2016 tarih ve 6299/30 sayılı Kurul Kararı ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 

20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
gereğince piyasa faaliyeti 30 gün süresince geçici olarak durdurulan ve yapılan yazılı tebligata 
rağmen yasal süre içerisinde mevzuata aykırılığı oradan kaldırmaması nedeniyle Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun 23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kararı ile MFG Akaryakıt Ürünleri 
Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 numaralı dağıtıcı 
lisansı iptal edilmiştir.  

23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kurul Kararı gereğince ilan tarihinden itibaren MFG 
Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 
numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyette bulunamayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3298/7/1-1 

————— 
Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227 , Pafta: - , Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ 

Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBİTAK MAM’ın1720P00001001 nolu 
Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, 
satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil 
eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman 
bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) 
bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması 
hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendine; istasyona ait kanopide (tabela) firma isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol 
yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı 
Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Beddur Petrol Taşımacılık Gıda 
İletişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/03/2017 tarihli ve 12074 sayılı Olur 
kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 
20/03/2017 tarihli ve 367 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3298/8/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3350/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - YÜKSEKÖĞRETİM KURUL 

BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ 
İl/İlçe ANTALYA / KONYAALTI 

Adresi 
DUMLUPINAR BULVARI 

KAMPUS / ANTALYA 
Tel-Faks 0242 310 20 19 

Posta Kodu 07010 E-Mail ihale@akdeniz.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Batuhan DEMİREL  

Adresi 

Kızıltoprak Mah. Mevlana Cad. 

Acun Apt. No: 15/3 

Muratpaşa/ANTALYA 

 

T.C. Kimlik No. 16462937266  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2840343339  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANTALYA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 07/215023  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3342/1-1 
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Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/108103 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum T.C. Başbakan Yardımcılığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İl/İlçe Ankara/ÇANKAYA 

Adresi Necatibey Caddesi No: 98 Tel-Faks 
Tel: 0312 / 2318400 

Fax:0312 / 231 31 25 

Posta Kodu 06100 E-Mail haberlesme@kalkinma.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İDA Doğa Tesisleri Turizm Termal 

Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi 
Ofen Enerji Toptan Satış A.Ş. 

Adresi 
Çamlık Sitesi C14/4                 

Bilkent-Çankaya/ANKARA 

Aşağı Öveçler Mah. 1314 Cad. 

No: 32/1 Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4700607407 068 081 5461 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
358170 308040 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
1 (bir) yıl 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3323/1/1-1 
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Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/108103 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum T.C. Başbakan Yardımcılığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İl/İlçe Ankara/ÇANKAYA 

Adresi Necatibey Caddesi No: 98 Tel-Faks 
Tel: 0312 231 84 00 

Fax: 0312 231 31 25 

Posta Kodu 06100 E-Mail haberlesme@kalkinma.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ofen Enerji Toptan Satış A.Ş. Mehmet KAYA 

Adresi 
Aşağı Öveçler Mah. 1314 Cad. No: 32/1  

Çankaya/ANKARA 

Mutlu Mah. 723 Sok. Zahir Apt 

No: 40/21 Mamak/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  30703593066 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
068 081 5461  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
308040  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
1 (bir) yıl 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3323/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3445/1-1 
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Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığından: 
19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, Çerçeve Yönetmelik olan Yükseköğretim 
Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak düzenlendiği iddiasına ilişkin 
olarak ilgili dönemde eğitimden sorumlu rektör yardımcısı olan ve aynı zamanda bahse konu 
yönetmelik taslağını kabul eden Eğitim-Öğretim Komisyonunun Başkanı olan Prof. Dr. Cengiz 
Bekir DEMİREL hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. 

Ancak, Cengiz Bekir DEMİREL'in, savunmasına başvurulmak üzere bilinen son adresine 
tebligat yapılamamış ve ilgilinin MERNİS kaydı olmadığı için tebligata elverişli adresi de tespit 
edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2017 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz 
binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 05.05.2017 tarihine kadar 
yazılı savunma gönderebileceği veya 05.05.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya 
vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 05.05.2017 
tarihine kadar Denetleme Kurulu Başkanlığı'na müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 
olunur. 3258/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
60324 ada 2 parsel ve 60325 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 3333/1-1 

—— • —— 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan: 
Soruşturma No: 2016/318 
7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 

Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli DEVRAN 
GÜNDÜZ'ün adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması 
sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının 
Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre 
ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen 
tebliğ olunur. 

 
SIRA 
NO SR. NO 

KARAR 
NO 

SUÇUN 
NEVİ 

KARAR 
TARİHİ 

ADI 
SOYADI CZ. MİKT. 

1- 2016/318 2016/9 
5237 S.K. 
191/1 Md. 

13/01/2016 
DEVRAN 
GÜNDÜZ 

1 Yıl Süre ile 
Denetimli 
Serbestlik 

 3357/1-1 
—— • —— 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

14.04.2017 tarihli ve 30038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termo Dinamik Anabilim Dalı Doçent 
alım ilanı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
S.No Unvanı Der Birimi Bölümü ABD/Prog. Açıklama 

1 Doç. 1 
Mühendislik 

Fakültesi 
Kimya 

Mühendisliği 

Temel 
İşlemler ve 

Termo 
Dinamik 

Kimya bilim alanında doçent 
unvanı almış olmak ve 
Katalitik Organik Sentez ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İlanen duyurulur. 3349/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22 - 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. 

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI 
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı genel şartları taşımak,  
b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş 

yaşını doldurmamış olmak, 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavından (04/05 Temmuz 2015 veya 22/29 Mayıs 2016 tarihlerinde 
yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, 
en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, 
öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları 
itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü 
giriş sınavına çağrılacaktır), 

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili 
bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak 
başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanlar başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

II) BAŞVURU TARİHLERİ 
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 17 - 24 Nisan 2017 
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR  
Giriş sınavına başvuru; 
24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar http://www.epdk.org.tr internet 

adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini 
yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp 
başvuru formuna eklemeleri zorunludur. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 
dikkate alınmaz. 

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 
uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir.  

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 
bildirilir. 

IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI 
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine 

kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 
Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve 
onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava 
alınmayacaktır. 
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V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 
Giriş sınavı yapılacak 20 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları 

itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki 
şekildedir: 

 

Öğrenim Dalları Kontenjan 
Sınava Çağrılacak 

Aday Sayısı 
KPSS 

Puan Türü 
Elektrik Mühendisliği/  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ 
Mekatronik Mühendisliği/  
Enerji Sistemleri Mühendisliği/ 
Elektromekanik Mühendisliği 

9 36 KPSSP5 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 1 4 KPSSP5 
Harita Mühendisliği/ 
Geomatik Mühendisliği/  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

2 8 KPSSP5 

İşletme Mühendisliği/ 
Endüstri Mühendisliği 

2 8 KPSSP5 

Hukuk 4 16 KPSSP103 
İşletme/  
İktisat/Kamu Yönetimi/  
Maliye/  
Uluslararası İlişkiler 

2 8 KPSSP82 

Toplam 20 80  
 
VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ  
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır.  
Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır. 

VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI 
Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak 

belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır. 
V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları: 
a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel 

Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar 
Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), 
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), 

b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, 
İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, 
Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro 
İktisat, 

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 
Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe, 
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d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare 
Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası 
ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar. 

V inci maddede belirtilen mühendislik fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar 
için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak 
belirlenecektir.  

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat 
kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, 
Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, 
uluslararası enerji örgütlenmesi. 

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ 
Giriş Sınavında adaylar;  
a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi 
kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı 

başarı puanı olacaktır. 
Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. 
Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı 

ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda 
belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri 
belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı 
duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon 
tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan 
edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği 
tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve 
yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı 
olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı 
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece 
başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü 
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından 
en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 
İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma 
ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

İlan olunur. 3324/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin

Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin

Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/18)

— Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama

Esasları Tebliği (No: 2017/19)

— Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının

Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/20)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-38

Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-39

Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-40

Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-41

Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7022 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7024-4 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
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