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10 Mayıs 2017
ÇARŞAMBA

Sayı : 30062

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN, 

SONUÇLARININ VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABİLECEK

YARDIMLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR MECLİS ARAŞTIRMASI 

KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1140 Karar Tarihi: 04.05.2017

Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa maruz

kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine

ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır-

ması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına, Komisyonun

çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere

3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 04.05.2017 tarihli

88’inci Birleşiminde karar verilmiştir.



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             8 Mayıs 2017

      69471265-305-29996

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   8 Mayıs 2017

       68244839-140.02-4-438

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             8 Mayıs 2017
      69471265-305-29997

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   8 Mayıs 2017
     68244839-140.03-104-439

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:
AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİ İLE

İL AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA EKİPLERİ
KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, afet ve acil durum arama kurtarma birlik mü-

dürlükleri ile il afet ve acil durum arama kurtarma ekiplerinde görevli personelin giyecekleri
kıyafetler ile bu kıyafetlerde kullanılacak arma, sembol ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlükleri

ile il afet ve acil durum arama kurtarma ekiplerinde görevli personele, ifa ettikleri hizmetin
özelliğine göre verilecek kıyafetler ve kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak arma,
sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins, kullanımına ilişkin hususları kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesi, 9/6/1958
tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 30 uncu maddesi ve 5/6/1964 tarihli ve 6/3150
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet,
Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 123 üncü maddesi ile
14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara
Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 Sayılı Cetvelin 23 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
b) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürünü,
c) Birlik personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birliklerinde arama kurtarma

hizmetlerinde görev alan personeli,
ç) Branş: Arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan

özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve
kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma, KBRN gibi hizmet alanlarını,

d) İl ekibi personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birliği bulunmayan il mü-
dürlüklerinde arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alan personeli,

e) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,
f) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,
g) Sembol, arma ve rütbe işaretleri: Birlik ve il ekibi personelinin kıyafetlerinde kulla-

nılan tanıtıcı işaretleri,
ğ) Şube müdürü: İl ekibinden sorumlu şube müdürünü,
h) Yönetici personel: Birliklerde, birliğin sevk ve idaresinden sorumlu birlik müdürü,

sivil savunma uzmanı, birim amiri ve ekip amirini; il ekiplerinde ise; şube müdürü ile arama
kurtarma hizmetlerinden sorumlu şefi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kıyafet giyme ve kişisel koruyucu donanım kullanma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Birlik ve il ekibi personeli, günlük çalışma, eğitim, tatbikat ve görevde,

faaliyetin niteliğine uygun baret, iş gözlüğü, iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanımı kul-
lanmak ve kıyafet giymek zorundadır.

(2) Birlik müdürü, şube müdürü ile bunların uygun göreceği yönetici personel görev
ve eğitim dışındaki günlük çalışmalarında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kı-
yafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sivil kıyafet giyebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan diğer personele resmi kıyafet verilmez.
Resmi kıyafetin kullanımında uyulacak esaslar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki resmi kıyafet aşağıda belirtilen esaslara

uygun olarak kullanılır:
a) Resmi kıyafet, arma, sembol ve rütbe işaretleri bu Yönetmelikte belirtilen renk ve

şekillere uygun olarak giyilir ve kullanılır.
b) Görevin özelliğine göre kullanılacaklar hariç olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen

tip ve model dışında kıyafet, ayakkabı, çizme ve bot giyilemez.
c) Resmi kıyafet üzerine bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında madalyon, rozet

ve benzerleri takılamaz.
ç) Resmi kıyafetlerin içine, dışarıdan görünebilecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri

giyilemez.
d) Eskimiş olsa bile resmi kıyafet, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamaz

veya birlik ve ekip personeli dışında başkaları tarafından kullanılamaz.
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e) Resmi kıyafet, arma, sembol ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile sivil kıyafete dönüş-
türülerek kullanılamaz ve sivil kıyafetlerle birlikte giyilemez.

f) Kıyafetin temiz, sağlam, noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunlu olup;
korunması öncelikle kullanana aittir.

Denetim
MADDE 7 – (1) Yönetici personel, birlik ve il ekibi personelinin kılık ve kıyafetlerinin

bu Yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmelerini sağlamakla gö-
revli, yetkili ve sorumludur.

(2) Birlik müdürü ve şube müdürü, kıyafetler üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslara aykırı olarak değişiklik yapılmaması için gerekli tedbiri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verilecek Kıyafet, Verilme Zamanı ve Kullanım Süreleri

Verilecek kıyafet
MADDE 8 – (1) Birlik ve il ekibi personeline bu Yönetmelik ekine uygun olarak yazlık

ve kışlık görev kıyafeti, branşlarda görev alan personele ise görevin niteliğine göre özel olarak
imal edilen kıyafetler verilir.

(2) Birlik personeli ve il ekibi personeline, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yö-
netmeliği kapsamında ayrıca nakdi ödeme yapılmaz.

Kıyafetlerin verilme zamanı
MADDE 9 – (1) İklim şartları gözetilerek ve kullanma süreleri bakımından birliği sağ-

lamak amacıyla yazlık kıyafet, nisan ayının ilk haftasında, kışlık kıyafet, eylül ayının ilk haf-
tasında verilir.

(2) Görevin niteliğine göre giyilmesi gereken kıyafetler ise mayıs ayı içerisinde verilir.
Göreve başlama
MADDE 10 – (1) Göreve yeni başlayan personele 9 uncu maddede belirtilen aylar bek-

lenmeden içinde bulunulan mevsime uygun kıyafet verilir ve giyim eşyaları miadı dolduktan
sonraki ilk dağıtım zamanında yenilenir.

(2) Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilemeyen kıyafet, sonraki dönemlere ait
kıyafetler ile birlikte verilemez.

Kıyafetlerin giyilme zamanı
MADDE 11 – (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları birlik ve il ekibi per-

sonelinin görev yaptıkları ilin iklim özellikleri dikkate alınarak birlik müdürü veya şube mü-
dürlerince belirlenir.

Kullanım süresi ve miktarı
MADDE 12 – (1) Verilecek kıyafetlerin miktar ve kullanım süreleri ile ilgili olarak

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Kıyafetlerin kullanım
süreleri dolmadan yenisi verilmez.

(2) Branşlarda görevin niteliğine uygun olarak dağıtılan elbiselerin kullanım süreleri
birlik müdürü veya şube tarafından belirlenir.

Görev gereği yıpranan kıyafet
MADDE 13 – (1) Kıyafetler, görev nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldiği tak-

dirde, bu Yönetmelikte belirtilen verilme zamanları ve kullanım süreleri dikkate alınmadan
birlik müdürü veya şube müdürünün yazılı onayı ile yenisi verilir.

Görevden ayrılma, emeklilik ve tayin
MADDE 14 – (1) Emekliye ayrılma, kadro tasarrufu dolayısıyla görevine son verilme,

aynı çeşit giyim eşyası kullanılan göreve naklen atanma ve ölüm halleri dışında herhangi bir
sebeple görevinden ayrılanların kullandıkları giyim eşyalarından kullanım süreleri sona erme-
miş olanların iadesi istenir.

(2) İl Müdürlükleri arası nakil olan personele verilen kıyafetin cins ve miktarı ile dağı-
tım tarihleri ayrıldığı il müdürlüğü tarafından yeni atandığı il müdürlüğüne bildirilir.

Göreve geri dönenlere verilecek kıyafet
MADDE 15 – (1) Görevden uzaklaştırılan, aylıksız izin alan, gözetim altında tutulan,

tutuklanan ve memuriyetle ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da
cezası infaz edilmiş olanlara, görevlerine dönmeleri halinde, yeniden kıyafet verilir; ancak bu
kişilere görevden ayrı oldukları süreler için kıyafet verilmez.

10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



İhtiyaçların bildirilmesi
MADDE 16 – (1) Birlik ve il ekibi personelinin kıyafet ihtiyacı il müdürlüğü tarafından

her yıl ocak ayı içinde Başkanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kıyafet Türleri, Tipleri ve Özellikleri

Kıyafet türleri, tipleri ve özellikleri
MADDE 17 – (1) Birlik ve il ekibi personelinin kıyafetleri;
a) Ek-1’de bulunan tişört, Ek-2’de bulunan pantolon, Ek-3’te bulunan mont, Ek-4’te

bulunan şapkadan oluşan yazlık kıyafet ile Başkanlıkça belirlenecek yazlık ayakkabıdan,
b) Ek-2’de bulunan pantolon, Ek-5’de bulunan kazak (sweatshirt), Ek-6’da bulunan

parka (kaban), Ek-7’de bulunan bere, Ek-8’de bulunan eldivenden oluşan kışlık kıyafet ile Baş-
kanlıkça belirlenecek kışlık ayakkabıdan,

oluşur.
(2) Personel birinci fıkradaki kıyafetlerin dışında, görevin özelliğine göre tulum ve acil

durum ikaz yeleği giyebilir. İkaz yeleğine ait çizim ve şekiller Ek-9’da belirtilmiştir.
(3) Branşlarca kullanılacak özel nitelikli kıyafetlerin renk ve modelleri; mümkün olduğu

ölçüde genel kıyafetlerin renk ve modelleriyle uyumlu olacak şekilde Başkanlıkça belirlenir.
Branşların kıyafetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen arma, sembol ve rütbe işaretleri kullanılır.

Rütbe işaretleri ve takılacağı yer
MADDE 18 – (1) Birliklerde; birlik müdürü, sivil savunma uzmanı, birim amiri, ekip

amiri, il ekiplerinde ise; şube müdürü ve arama kurtarmadan sorumlu şef rütbeleri detay ve çi-
zimleri Ek-10’da belirtilmiştir.

(2) Rütbeler omuza takılarak kullanılır.
Kullanılacak malzemenin cinsi
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak ku-

maşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan birimler ta-
rafından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, yerine getirilen görevin
şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan
çizimlerin dışına çıkılamaz.

Benzer kıyafetlerin ve işaretlerin kullanılmaması
MADDE 20 – (1) Birlik ve il ekibi personeli tarafından kullanılan ve bu Yönetmelikte

şekilleri bulunan kıyafet, arma, rütbe ve semboller diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlar
ile gerçek kişiler tarafından giyilemez ve kullanılamaz.

Ceza
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki arama kurtarma kıyafeti ve işaretlerini

yetkisi olmadığı hâlde giyen, kullanan ve taşıyanlar hakkında 7126 sayılı Sivil Savunma Ka-
nununun 50 ve 52 nci maddelerindeki hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Memurlara Yapılacak

Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 22/6/2000 tarihli ve 24087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sa-
natlar Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS ISO 2725-1 VİDA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI-KARE UÇLU
LOKMALAR-BÖLÜM 1: ELLE ÇALIŞTIRILAN LOKMALAR

(GEÇME) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/8)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) standardının uy-

gulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, elle çalıştırılan, ISO 1174-1'e uygun altı köşeli veya on

iki köşeli kare uçlu lokmaların boyutlarını, kısa gösterilişini ve işaretlemesini kapsar.
(2) Not 1 - Elle çalıştırılan kare uçlu lokmalar ISO 1703 standardında 2 1 02 01 0 numarası

altında listelenmiştir. Not 2 - Bu standard şekiller yalnızca örnek olarak verilmiştir. İmalatçının
tasarımını etkileme amacı taşımaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS ISO 2725-1 “Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu

Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardı iptal edil-
miştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 27/8/2015 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı ka-
bul edilerek yayımına karar verilen TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin
Montaj Takımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)” stan-
dardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS ISO 2725-1  (Ağustos 2015) standardı kapsamına giren ürünleri

üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
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Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Ta-

kımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme)” standardı ile il-

gili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak

serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-

zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve

esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 2725-1 (Ağustos

2015) “Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Kare Uçlu Lokmalar - Bölüm 1: Elle Çalış-

tırılan Lokmalar (Geçme)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer

ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir,

piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS ISO 2725-1 (Ağustos 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından

veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşıla-

bilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cıvata

ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS ISO

2725-1) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’e aşağıdaki geçici madde eklen-

miştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 1207.60.00.00.00

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “Aspir Tohumu” isimli eşyanın ithalatına ilişkin

gümrük beyannamesinin en geç 16/12/2016 tarihine kadar, aynı tabloda yer alan

1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 GTİP’li “Diğerleri” isimli eşyanın ithalatına ilişkin

gümrük beyannamesinin en geç 3/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı

çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

Esas No : 2015/129 

Karar No : 2015/195 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MATANAT JAFAROVA 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 14/03/2015 

SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARİHİ : 22/04/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh 

Ceza Mahkemesi'nin 22/04/2015 tarih ve 2015/129 Esas ve 2015/195 karar sayılı dosyanın 

yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten BERAATİNE, kararı verilmiş olup, sanık 

MATANAT JAFAROVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı, İlan olunur. 1301 

————— 

ARA KARAR 

Esas No : 2010/467 

Karar No : 2011/299 

DAVACI : K.H. 

SANIK : JAVID HASANOV 

SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 33. Maddesine Aykırılık 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/05/2010 

SUÇ YERİ : Dilucu Kara Hudut Kapısı 

KARAR TARİHİ : 19/08/2011 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 33. Maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19/08/2011 tarih ve 2010/184 Esas ve 2011/732 karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten CMK'nın 223/2-a maddesi 

uyarıca Beraatine ve 1.000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı, İlan olunur. 1304 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ) SATILACAKTIR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan 

taşınmaz mal (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif 

(artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

Madde 2 - İhale 23.05.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen 

Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI 

Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi 2. kat ve (12 adet 648 m² işyeri) 3.kat’ta 

bulunan (12 adet 718 m² işyeri) taşınmaz mal (işyeri) satışı. 

 

KAT ADA PARSEL M² 

PEŞİN MUHAMMEN 

BEDEL TL 

GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ TL 

2. KAT 571 15 648 3.500.000,00 105.000,00 TL 

3. KAT 571 15 718 3.000.000,00 90.000,00 TL 

 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE 

BELGELER 

4.1- İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 

4.2- Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan 

sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası 

belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
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b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

4.5- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 

veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 

belgelerden herhangi birisi, 

4.6- 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 

4.7- Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim 

borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge, 

4.8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

4.9- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 

4.10- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 

Madde 5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme 

Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (işyerlerinin) satış bedeli 

üzerinden 2.Kat için 3.500.000,00 TL’nin (üçmilyonbeşyüzbin) 3. Kat için ise 3.000.000,00 TL’nin 

(üçmilyon) altında olmamak üzere verilecektir. 

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (işyerinin) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun 

gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (işyerlerini) satın alana aittir. 

Madde 9 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. 

(Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan 

Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan 

ulaşabileceklerdir. 

Madde 10 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 

Bilgi İçin: 

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN 

Telefon: 444 9 024 Dahili 1118-1119  

Faks: 0 446 223 26 31  

www.erzincan.bel.tr 

İlan olunur. 4246/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE 

30 YIL SÜRE İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Arslanca Mahallesi’nde 

bulunan ve tapunun 1425 Ada, 1 Parselinde kayıtlı 12.476,94 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz 

üzerinde, mevcut İmar durumuna göre Eğitim Tesis Alanı fonksiyonuna uygun olarak Eğitim 

Tesis Alanı Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesinin projelendirilmesi (Eğitim Tesis Alanı 

Projesi), üretilen projeye uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme 

Komple Anahtar Teslimi (Eğitim Tesisi) İnşaatının Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımı ve en fazla 

30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi koşuluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 24/05/2017 tarihinde, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi 

Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 12.556.840,40 TL (On iki milyon beş yüz elli altı bin 

sekiz yüz kırk Türk Lirası, Kırk Kuruş )’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü 

olan 376.705,21.-TL (Üç yüz yetmiş altı bin yedi yüz beş Türk Lirası, yirmi bir Kuruş) 

dır.(16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık 

ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik 

hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre 

IV.Sınıf A Grubu yapılar olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri 

olan eğitim yapıları) birim maliyetlerine göre hesaplanmıştır.) 

İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.30’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte 

Halk Bankası Çanakkale Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz 

banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 

12.30’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 

iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilecek ve 10.000,00.-TL. Karşılığı 

ihale dosya bedeli olarak idaremize yatırılması halinde aynı adresten temin edebileceklerdir. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır.  

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 

Mülkiyeti Çanakkale belediyesi’ne ait olan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Arslanca 

Mahallesi, Mustafa Yücel Özbilgin Sokak ile 55.Sokak kesişiminde bulunan ve tapunun (32M-

4d) Pafta, (1425) Ada, (1) Parselinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazın Belediye Meclisi’nin 

01/02/2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 12/04/2017 gün ve 2017/187 

sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde en fazla 30 (Otuz) yıl süreyle İnşaat Yapım 

Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işinde; 

1 - Söz konusu parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak verilen imar 

durumuna göre Hmax=10,26 m. (havaalanı Maina Kriterlerine uygun olarak alınan görüş 

doğrultusunda), çekme mesafeleri 10. m.den az olmamak üzere 14.972,33 m2 inşaat yapılabilecektir. 
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2 - Mevcut İmar durumuna uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi bütülüğü içinde Eğitim Tesisi Kompleksi olarak 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 

şartname hükümlerine uygun olarak avan projesi, ayrıntılı mahal listesi ile birlikte hazırlanarak 

teklif verilecektir. 

Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, İlk 18 (onsekiz) ay içerisinde 

gerekli tüm projelerinin hazırlatılması, inşaat ruhsatının alınarak inşaata başlanması, inşaat 

imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde tesisin 

işletmeye açılamaması durumunda yapılan sözleşme fesih edilerek o tarihe kadar yapılmış olan 

tüm imalatlar İdaremize terk ve teberru edilerek, ödenen kiralar ve yatırılan teminatlar İdaremize 

gelir kaydedilecektir. 

3 - İstekli, Eğitim Tesis Alanının aylık kira bedeli olarak, ilk yıl için aylık kira bedeli 

minimum 15000 TL. + KDV olarak teklif verecektir. 

Belirlenen aylık kira limitleri sözleşme süresinde her yıl için bir önceki yılın aylık kira 

bedeline ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) eklenerek Belediye Encümenince 

belirlenecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

4 - İşin süresinin sonunda (en fazla 30.yılın sonunda- yada ihalede verilen ve 30 yılı 

geçmeyen süre sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, 

5 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere en fazla 

toplam 30 (Otuz) yıl olması, 

6 - Uygulama projelerinin brüt kullanım alanlarında büyüme veya küçülme olması 

durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre ihale sonucunda belirlenen 

değerin m² bazındaki aylık kira bedelinin esas alınması, büyüme veya küçülme olması durumunda 

buna göre yeniden değerlendirme yapılarak, taşınmazlardan alınacak aylık kira gelirlerinin de 

aynı oranda arttırılması veya aynı oranda eksiltilmesi idarenin tasarrufundadır. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER: 

Teklifi ihtiva eden şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubu kapatılmış, 

mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile başvuru dilekçesi ile birlikte,  

a) Türkiye’de tebligat için doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) 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. 

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

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
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c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için uygun olarak düzenlenmiş ortak 

girişim beyannamesi vermesi. 

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.  

i) Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3 ‘ü olan 376.705,21.-TL (Üç yüz yetmiş 

altı bin yedi yüz beş bin Türk Lirası Yirmi bir Kuruş) olup, ihale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On 

bin Türk Lirası)’dır. 

Söz konusu geçici teminat 24/05/2017 İhale günü en geç Saat 12:30’ye kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR 

21 0001 2009 6380 0005 0000 90 yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar 

teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak 

ettirilmezler. 

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 

sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair 

düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan 

gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.  

m) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin 

alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi. 

n) Çanakkale Belediyesi İcra Takip Bürosu’ndan Belediyemize borcu olmadığına dair belge  

o) İhaleye katılacak istekliler en az Türkiye’de 30 (otuz) adet eğitim kurumuna sahip 

okullardan birinden franchise alması gerekmektedir. 

p) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması. 

r) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

en geç 24/05/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30’a kadar tutanak karşılığında vereceklerdir. 

Saat 12:30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak 

ettirilmezler. 

s) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 4245/1-1 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM MUHTELİF ÇELİK HALAT ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2017/219636 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 4794 Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif Çelik Halat 10 kalem 
 

b) Teslim yeri : Halatların teslim yeri ilgili Müessese ambarlarıdır. 

c) Teslim süresi : Halatlar 45 günde teslim edilecektir. Alternatif 

teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30.05.2017 Salı - saat 15.00 

c) Dosya no : 1715029 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile 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, ilgisine 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) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

4.2.1. Firma halatların sertifikalarından (TS EN 12385’e göre) 4 adet verecektir. Yerel 

üreticiden temin edilecek halatlara sertifika vermek üzere yapılacak deneylerde Kurumumuzdan 

da yetkili eleman bulunacaktır. Firma deney tarihini bir hafta önceden Kurumumuz Makine ve 

İkmal Dairesi Başkanlığına bildirecektir. Sertifikayı verecek yetkili kuruluşun adı firma 

tekliflerinde belirtilecektir. 

4.2.2. Yerli üretim ve yurtdışı menşeili halatlar için bu şartnamede belirtilen hususları 

içeren DIN EN 10204-3.1.B’ye göre düzenlenmiş kabul sertifikası teslimatla birlikte verilecektir. 

4.2.3. Firmalar teklifleri ile birlikte üreticiye ait TS EN 12385 standartlara uygunluk 

belgelerini ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini 

vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar 

belgelerin aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” 

veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.2.4. Kuyu halatlarına teklif verecek firmalar; hangi maden işletmelerine ve hangi 

özellikte kuyu halatı sattıklarına dair firmaların adres ve telex numaralarını ve halatın teknik 

özelliklerini kapsayan belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. Bu belgeleri bulunmayan firma 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.2.5. Firmalar imalatları ile ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog ve kuyu halatları için 

referanslarını vereceklerdir. 

4.2.6 Yurtdışı menşeili halat teklif edecek olan firmalar; üretici firmadan aldıkları ve bu 

ihale için kendi (üretici firma) adına teklif verebileceklerine dair onaylı yetki belgesini (aslı veya 

noter suretini) teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. İstekli tarafından sunulan iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
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6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.05.2017 Salı - Saat 15.00’e 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kaleminin 

miktarı için kısmı teklif verilemeyecektir. 

10 - Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4251/1-1 
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MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) 

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) alımı 

4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2017/215066 

Dosya no  : 1722480 

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  : Martoperfaratör (Pnömatik Sehpalı Delici Tabanca):  

  1 kalem (40 adet ) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

(BARTIN) Karadon ve Üzülmez (ZONGULDAK) 

Taşkömürü İşletme Müesseseleri Ambarları. 

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  : 29/05/2017 Pazartesi 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; 

4.2.1. Teknik şartname cevapları. 

4.2.2. Grup-1 metan gazlı ortamda kullanılabileceği belirtilen AB Uygunluk Beyanı (EC 

Declaration of conformity) ve onaylanmış kuruluştan alınmış belge.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 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 70.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29/05/2017 Pazartesi 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 hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4210/1-1 
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BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Bütünleşik Altyapı Sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4276/1-1 
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9000 ADET FLASH BELLEK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 9000 adet Flash Bellek 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 4278/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü TMİ-400/18.3-1 Grup Morsan Trafo Merkezi (Bakım ve 

Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2017/221738 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 1300 - 0 232 477 1315 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3. Bölge 

Müdürlüğü TMİ-400/18.3-1 Grup Morsan Trafo 
Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç)       
3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi İhalesi 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, Morsan(Manisa) trafo 
merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde Vs. 
yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 3(üç) yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır. 
b) Tarihi – Saati : İhale, 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 
bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 
İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 
meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 
oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 
aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 
ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 
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yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 
sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 
4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 
tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir. 

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 
seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 
yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 
4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik 
santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 154 kV 
ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, İşleri 
benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo 
merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo 
işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi 
halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt 
ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 

Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL + KDV’dir İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 17/05/2017 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 
Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4248/1-1 
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KAMPANYA DÖNEMİ SÜRESİNCE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 
yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2017/223632 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi : Yok 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : Yok 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanyasında üretilecek 63.000 

ton ±%20 toleranslı 120 gün 11’er kişi ile 3 (üç) vardiya 
Toplam 33 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama 
Ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek 
Şeker Ambarına verilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 
c) İşin süresi : 2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 120 

(Yüzyirmi) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 31.05.2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.2.1. Bu İhalede Benzeri iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 
kanunlarına tabi değildir. 4240/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 

İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 işyeri yapım 
işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası 

Aybastı/ORDU 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Aybastı/ORDU 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır 
e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile) : 11.924.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 834.680 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/05/2017 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 
D) 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 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. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hükümet Caddesi İlhan Sokak 
No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4237/2-1 
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RADYO REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhalenin konusu : TRT’nin Radyo yayınlarına ait Reklam 

zamanlarının 2 yıl, 6 Ay süreli satılmasıdır. 

2 - İhaleyi yapan birimin iletişim bilgileri : 0312 463 42 00 

a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış 

Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda No: 325    

06109/Oran/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0312 463 42 28 

c) İlgili Personel : Hüseyin TOPGÜL 

3 - İhale ile ilgili bilgiler: 

a) İhale Dokümanının görüleceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış 

Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 

06109 Oran/ANKARA 

b) İhale usulü : İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü 

c) İhale tarihi ve saati : 30.05.2017 - 10.30 

İhalenin yapılacağı yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası 

C Blok 3. Kat 06109/Oran Sitesi 

Çankaya/ANKARA 

4 - Teklifler en geç 30/05/2017 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel 

Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA 

adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 

6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut 

ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
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e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketler hariç), 

f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve 

yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 

şirketler. 

7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - İhale dokümanı KDV dâhil 500,00.-TL karşılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325    06109 Oran Sitesi 

Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez. Adresinde görülebilir. 

9 - Postadaki gecikmeler dâhil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 

10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit 

edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama 

İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir 

sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir 

aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 4275/1-1 

—— • —— 
TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN 

KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi ve Kartal Tıp Merkezi için kafeterya hizmeti idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri yıllık toplam hizmet bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici 

teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 05.06.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.06.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz 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. 4285/1-1 
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(± %20 TOLERANSLI) 8.500 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

Kireçtaşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık 

İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2017/217386 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 

65400 - Erciş/VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05 

c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde (± % 20 

toleranslı) 8.500 ton kireçtaşı alımı ve istif 

yapılması 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası stok sahası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01/08/2017-31/10/2017 tarihleri arası (idarenin 

bildirdiği termin programına göre) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.06.2017 Perşembe günü saat: 14.00 

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Diğer Belgeler: 

a - İşletme Ruhsatı 

b - İşletme izin belgesi 

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve 

kimyasal özelliklerini gösteren fabrikalarımız laboratuvarlarından alınmış rapor olacaktır. 

Kireçtaşı alımı ihalesine istekli yükleniciler-firmalar (kireçtaşı ocaklarının sahibi veya 

kiralayıcıları), ihale yapılmadan en az 5 gün öncesinden gösterdikleri kireçtaşı ocaklarından 
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Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol elemanlarınca numune alınarak, analizleri yapılacak (analiz 

bedeli fabrikamıza ait) ve evsafa uygun olan kireçtaşı raporunu ihale dokümanlarının arasına 

koyarak ihaleye katılabilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dâhil 118,00 TL (Y.Yüzonsekiz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

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

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4253/1-1 

—— • —— 

PİDE POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Kg Pide Poşeti, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.05.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

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

 4292/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İzzet Koyuncı Dayanışma ve Eğitim Vakfı (İZKODEV). 

VAKFEDENLER: İzzet KOYUNCI, Belgin KOYUNCI, Kartal KOYUNCI. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2017 tarihinde kesinleşen 

21/02/2017 tarihli ve E: 2017/76 K: 2017/86 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakıf Türkiye genelinde yardıma muhtaç kişilere ve ailelere her türlü 

ayni/ nakdi destekte bulunmayı, eğitim çağında bulunan dar gelirli ailelerin (öncelikle şehit aile 

ve çocukları) çocuklarına burs, barınma imkanı, eğitim giderlerine katkıda bulunmayı bu amaçla 

eğitim kurumları açmayı, yurt binaları inşa etmeyi veya kiralamayı, bu aileler ve çocuklarıyla 

dayanışma içinde bulunmayı amaç edinmiştir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: İzzet KOYUNCI, Kartal KOYUNCI, Belgin KOYUNCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilecektir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4228/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Hayırseverler Eğitim, Kültür, Araştırma ve Dayanışma Vakfı. (kısa adı 

HEKAV) 

VAKFEDENLER: Muharrem Soy, Adnan Şentürk, Enver Yanova, Hasan Aslan, Hüdaver 

Gürvardar, Hilmi Gündoğdu, Kamil İşsever, Rasim Bayraktar, Cenker Erniş, Selim Kokular. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.04.2017 tarihinde kesinleşen 14.02.2017 

tarihli ve E: 2016/278, K: 2017/66 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Hayırseverler Cami'nin bakım ve onarımı ile Kur'an eğitimi alan 

öğrencilerin yurt ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayarak kültürlü ilmi seviyesi yüksek, ülkesine, 

milletine ve bütün insanlığa faydalı birer şahsiyet olmalarını sağlamak; ihtiyaç sahiplerine ayni ve 

nakdi imkan sağlayarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek; ülkemizin 

eğitimine katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmişBinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Muharrem Soy, Adnan Şentürk, Hüdaver Gürvardar, Hasan 

Aslan, Kamil İşsever, Hilmi Gündoğdu, Rasim Bayraktar. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet 

kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4229/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun N35-d numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 27.04.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4230/1-1 
————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 02.05.2017     Karar No: 6988 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 
• MERKEZİ : Ankara 
• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 
  06100 Söğütözü-ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 26.01.2017 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 
• SAHA İŞARETİ : TPO/Z 
• KAPSADIĞI İL : Adıyaman 
• KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Kahta 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.076 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/2645 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.02.1987 
• VERİLİŞ TARİHİ : 21.06.1987 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, ili, ilçeleri, 

yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 05.02.2017 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 05.02.2027 tarihine kadar 10 yıl süre 
ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk 
Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas 
şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 
tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2645 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 
sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi gereğince 05.02.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile 
uzatılmasına karar verilmiştir. 4231/1-1 

————— 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:07.02.2017     Karar No: 511 
Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti.'nin Diyarbakır ilinde müştereken 

sahip bulundukları ARİ//TPO-NTP/K/L43-c3-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer 
alan Güney Kırtepe-14 lokasyon sahası ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi 
malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 
mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı alınan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü’ndeki 652 no.lu parselin 1030,07 m² 
sinin irtifak hakkı 32 m² sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1.062,07 m²’lik kısmının, 
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6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 
şirketler, Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 30.12.2016, 10.01.2017 ve 12.01.2017 tarihli 
dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 

bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü’ndeki 652 no.lu parselin 1030,07 m² sinin irtifak 

hakkı 32 m² sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1.062,07 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Diyarbakır 

İlçesi : Sur 

Köyü : Sarıkamış 

 

 Parsel No                     Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

 652 Mehmet DEMİR (Mehmet Ali Oğlu) 1.030.07 m2 (irtifak hakkı) 

        32.00 m2 (pilon yeri) 

 TOPLAM 1.062.07 m2 

 4232/1-1 

————— 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.02.2017     Karar No: 510 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ//TPO/K/L44-c4-1 

pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Bostanpınar-2 lokasyon sahası ve yolu için 

gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma 

yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 3 üncü Asliye Hukuk 

Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyü’ndeki 124 

ada 2 no.lu parselin (mülkiyet) 13.597,93 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirket, Genel Müdürlüğümüze tevdi 

ettiği 30.12.2016 tarih ve bunu tamamlayan 12.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta 

bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 

bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve Diyarbakır 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/6000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyü’ndeki 124 ada 2 no.lu parselin (mülkiyet) 13.597,93 

m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Diyarbakır 

İlçesi : Sur 

Köyü : Sarıkamış 
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 Parsel No                       Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 
 2 Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu) 13.597,93 m2 
  Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Gazi ERCAN (Mustafa Oğlu) 
  Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Mehmet Han ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  
  Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu) 
  Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)  

 4233/1-1 
————— 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 07.02.2017     Karar No: 509 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra 
no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Güney Karakuş-9 lokasyon sahası ve biriktirme 
havuzu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi 
nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2 nci Asliye 
Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere 
Köyü’ndeki 75 no.lu parselin 11.541,69 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 
10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirket, Genel Müdürlüğümüze tevdi 
ettiği 22.12.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 
bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 
mümkün olmayan ve Kahta 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan 
aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman 
İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü’ndeki 75 no.lu parselin 11.541,69 m²’lik kısmının 6491 Sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

 
İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Adıyaman 
İlçesi : Kahta 
Köyü : Erikdere 
 

 Parsel No                        Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 
 75 Mehmet Ziya TÜRK (Mustafa Oğlu) 11.541,69 m2 

  Mehmet Cengiz TÜRK (Mustafa Oğlu) 
 4234/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bozyazı Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Mersin/Bozyazı 

Adresi 
Merkez Mah. Mustafa Deniz Cad. 

No: 11 
Tel-Faks 

0324 851 31 47 

(Faks) 0324 851 42 12 

Posta Kodu 33830 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erdal GEYİK  

Adresi 
GMK Bul. Demirtaş Mah. No: 176 

Toroslar/MERSİN 
 

T.C. Kimlik No. 44002377906  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Marangozlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3214  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4282/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 3 Ocak Mah. 117. Cad. No: 8 Tel-Faks 0324 238 33 99-0324 237 71 96 

Posta Kodu 33050 E-Mail mersin.@ogm-mersinobm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Setav Gıda Tar. Hay. Or. Ür. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Özgürlük Mah. Keresteciler Sitesi 6234 

Sok. No: 7 Akdeniz/Mersin 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7640386949  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39839  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4283/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bahçeköy Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Bahçeköy Kemer Mah. Valide 

Sultan Cad. No: 43 Sarıyer/İst. 
Tel-Faks 0212 226 13 33 

Posta Kodu 34473 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yılmaz YAVUZ  

Adresi 
Merkez Mah. Kemerburgaz Cad.         

No: 70/7 Kağıthane/İst. 
 

T.C. Kimlik No. 26774480794  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4284/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 4288/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 4289/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Uşak 1. İcra Müdürlüğünün 2002/2567 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4258/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.03.2017 tarihli toplantısında, İstanbul İli nüfusuna 

kayıtlı 15.12.1989 doğumlu Yüksel oğlu Gürsel VATANSEVER'in Bulgaristan'daki "Varna 

Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

18.06.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4258 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" 

alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 

işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 4243/1-1 

—— • —— 
Bolu Belediye Başkanlığından: 

BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI  

YARIŞMA SONUÇLARI İLANI 

1 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adı : Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Adresi : Aktaş Mahallesi Öney Sokak No: 1 

Tel : +90 374 217 25 15 Faks: +90 374 218 00 13 

e posta : kultur@bolu.bel.tr Web: www.bolu.bel.tr 

2 - YARIŞMANIN ADI : BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI 

3 - İHALE KAYIT NU : 2016/531337 

4 - YARIŞMADA ÖDÜL ALAN ESERLER VE ESER SAHİPLERİ 

1.’LİK ÖDÜLÜ : 5.000 TL  

Hüseyin Cevahir ÖNAL ESER: Bitmeyen Bir Aşktır Bolu RUMUZ: 66412 

2.’LİK ÖDÜLÜ : 3.000 TL 

Nedim YILDIZ ESER: Bolu’nun Çocukları RUMUZ: 21961 

3.’LÜK ÖDÜLÜ : 2.000 TL 

Mehmet Onur AKYOL ESER: Tabiatın Kalbi RUMUZ: 66687 

MANSİYON ÖDÜLLERİ :    500 TL (7 ADET) 

1. Mehmet Esat GÜL ESER: Parıldayan Şehir RUMUZ: 06049 

2. Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR, Şeydagül KAPÇAK, Harun KESKİN 

 ESER: En Güzel Yer RUMUZ: 10223 

3. Nazlı ÜNAL ESER: Köroğlu Diyarı RUMUZ: 11212 

4. Ziya Ümit ÖZBAKIR ESER: Cennet Bolu RUMUZ: 13660 

5. Yakup AKSOY ESER: Bolu Bambaşka RUMUZ: 14314 

6. Güneş KAYA, Neriman ANTAŞ ESER: Sende Gel Bolu’ya RUMUZ: 22516 

7. Ömür İNCİ ESER: Bolu’nun Çocukları RUMUZ: 24051 

 4242/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumundan: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş 

Yardımcısı, 50 kişi. 

- Geçerli KPSS sınavları: 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavları. 

- Yazılı Sınav Tarihi: 8-9 Temmuz 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri) 

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 16/05/2017-26/05/2017 tarihleri arası. 

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 

Balgat/ANKARA 

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA). 

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 

26/05/2017 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  

- Aday başvuru formu (Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 

yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir), 

- İki (2) fotoğraf, 

- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi, 

- Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı 

gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti). 

- Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini 

belirten fotoğraflı “adaylık (sınav giriş) belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların 

haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu 

belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir 

kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav 

giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

- Yazılı sınav sonuçları; yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, 

gününü ve saatini gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup 

başkanlıkları binalarında asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak 

suretiyle açıklanacaktır. 

- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan 

edildiği listede duyurulacaktır. 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 

2 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak, 

- Sınavın yapıldığı 2017 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 

doldurmamış olmak, 

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisat, işletme, iktisadî ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

- ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 

(KPSS); KPSSP46 veya KPSSP113 yahut KPSSP118 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde 

puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde 

bulunmak (2015 ve 2016 KPSS sınavları ve bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek 

olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)  

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve 

belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, 

 şartları aranır. 

3 - YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER 

BİLGİLER 

- Sınavlarda başarılı sayılmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33 üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş 

puanları almış olmak gerekir.  

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. 

- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları, 

başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup 

başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak 

suretiyle açıklanacaktır. 

- Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler ayrıca duyurulacak olup gerçeğe 

aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

- Yazılı ve sözlü sınavlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliğinin 24 üncü ve 31 inci maddelerinde belirtilen konulardan yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 4046/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  17.01.177 
Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2017 - 178 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.04.2017 - 3737 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü sahilinde bulunan Edirne Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.12.1997 tarih ve 4403 sayılı kararıyla I. ve III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
01.03.2017 tarih ve 3568 sayılı kararıyla sit sınırları/sit statüsü değişikliği talebinin yerinde 
incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verilen, yerinde yapılan inceleme sonrası aynı 
Kurul’un 28.03.2017 tarih ve 3691 sayılı kararla Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan öneri sit haritasında yapılan düzeltmelerle tepenin I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilinin devamına, III. derece arkeolojik sit alanı olan ancak tespit edilen kalıntılar nedeniyle 
Sarnıç Tepe’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak sit derecesinin yükseltilmesine, diğer 
alanların ise III. derece arkeolojik sit alanı olarak sit derecesinin düşürülmesine, bu doğrultuda 
hazırlanacak sit haritasının Kurul’a iletilmesine karar verilen Polymedion Antik Kenti’ne ilişkin 
uzman raporu okundu, eki öneri sit haritaları ve tescil fişleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Bademli Köyü sahilinde bulunan Polymedion Antik Kenti 
yerleşim alanına yönelik Kurulumuzca alınan 28.03.2017/3691 sayılı karar doğrultusunda 
hazırlanan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı gösteriminin yapıldığı 1/5000 ölçekli sit haritası, 
koordinat listeleri ve tescil fişinin uygun olduğuna, geçiş dönemi yapılanma koşullarının;  

1- Koruma Amaçlı imar planı yapılmadan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında yeni yapı 
yapılamaz. 

2 - 1. derece arkeolojik sit alanlarında 658 sayılı İlke Kararı maddeleri geçerlidir. 
3- 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarının bir bütün olarak planlanmasından önce 

(Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması kaydıyla kamuya yönelik zorunlu teknik ve sosyal 
altyapı tesisleri dışında ) herhangi bir inşai faaliyette bulunulamaz. 

4- 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan mevcut yapıların yasallığına ilişkin bilgi ve 
belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra bu yapılara ilişkin geçiş dönemi yapılanma 
koşullarının ayrıca belirlenmesine şeklinde olmasına karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  17.07.837 
Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2017 - 178 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.04.2017 - 3744 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Akçakeçili Köyü, Değirmendere (Hamamdere) Mevkiinde yer 

alan, Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 3583 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil işlemleri başlatılan, yapı kalıntılarının bulunduğu alanın tescilinin değerlendirilmesine 
ilişkin; Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve E.2251, 
Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 14.03.2017 tarih ve E.625290, 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 17.03.2017 tarih ve E.104813, Ayvacık 
Orman İşletme Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve E.588499, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2017 tarih ve E.409542 Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2017 tarih ve E.67521, sayılı yazıları ve ekleri ile 
12.04.2017 tarih ve 279 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Akçakeçili Köyü, Değirmendere (Hamamdere) Mevkiinde yer 
alan, 1127 parsel ve tescil harici alana (dere) yayılım gösteren yapı kalıntılarının bulunduğu 
alanın 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 
kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları gösterildiği şekliyle 1. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, ayrıca 
Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 3583 sayılı kararında tescil çalışmaları başlatılan parsel 
numarasının sehven 1174 olarak yazıldığı anlaşılmış olup, söz konusu kararda geçen 1174 
parselin 1127 parsel olarak düzeltilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  17.07.830 
Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2017 - 178 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.04.2017 - 3745 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Karagömlek Köyü sınırları içerisinde yer alan, 101 ada, 1 

parsel içerisinde kalan, Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 3584 sayılı kararı ile I. ve III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil işlemleri başlatılan ve karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları 
ve koordinatları belirtilen tümülüsün tescilinin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale Valiliği, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2017 tarih ve E.2138, Çanakkale Valiliği, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.03.2017 tarih ve E.587857, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 
2. Bölge Müdürlüğü’nün 17.03.2017 tarih ve E.104700, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
22.03.2017 tarih ve E.588830, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 
E.63704, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2017 
tarih ve E.409539 sayılı yazıları ve ekleri ile 12.04.2017 tarih ve 280 sayılı uzman raporu okundu, 
ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Karagömlek Köyü, 101 ada, 1 parselde yer alan tümülüsün 
2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7 maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle kararımız eki 
1/5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları gösterildiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 26.07.338 
Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016 - 192 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.04.2016 - 4041 ESKİŞEHİR 
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————— 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 26.07.338 
Toplantı Tarihi ve No : 05.09.2016 - 204 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.09.2016 - 4383 ESKİŞEHİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.10.128 
Toplantı Tarihi ve No : 06.09.2016 - 205 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 06.09.2016 - 4420 ESKİŞEHİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.10.129 
Toplantı Tarihi ve No : 06.09.2016 - 205 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 06.09.2016 - 4419 ESKİŞEHİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.05.210 
Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4651 ESKİŞEHİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 09.15.758 
Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015 - 104 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.08.2015 - 4134 AYDIN 
Aydın İli, Didim İlçesi, Gevrek Mevkiinde bulunan ve tapunun 885 ada, 6 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın deniz yüzeyinde ahşap iskele yapılmasına ilişkin talebin uygun 
olmadığı ve taşınmaz ve çevresinin I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olacak şekilde Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak sit haritası ve tescil fişinin ivedilikle iletilmesinin 
talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/05/2015 tarih ve 3900 sayılı 
kararı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 25/08/2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri 
üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Didim İlçesi, Gevrek Mevkiinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 04/05/1988 tarih ve 261 sayılı kararı ile tescil edilen I. Derece 
Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki tescil haritasında gösterildiği şekilde I. ve III. Derece 
Arkeolojik Sit olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde 
Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir fiziki veya inşai müdahalenin yapılmaması 
gerektiğine, tapunun 8112, 8113, 8114, 8122, 8123 ve 8098 parsel numarasında kayıtlı 
taşınmazlarda gerçekleştirilen fiziki uygulamalara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ilgili 
Belediyesince hazırlanarak ivedilikle Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 

 4098/1-1 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 

 



10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 10 Mayıs 2017 – Sayı : 30062

Sayfa

1

2

3

3

17

17

18

19
20
49

93

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1140 Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu

Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Meclis
Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin

CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum

Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği
— Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— TS ISO 2725-1 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu

Lokmalar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme) Standardı ile İlgili
Tebliğ (No: MSG-MS-2017/8)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

NOT: 09/05/2017 tarihli ve 30061 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


