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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
HÜCRESEL SİSTEM ANTEN TESİSLERİ İLE TELSİZ ERİŞİM ŞEBEKELERİNİN
PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hücresel
Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/12/2016

29910

—— • ——
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI
İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/2)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife
kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının
dağıtımı ile 3815.90.10 veya 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren
katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle
yapılır.
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(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde
(www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş”
bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı
tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.
(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
(6) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife
kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak
karşılanır.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki
yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru
sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta
adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı
tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir.
Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin
bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.
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İthal lisanslarının süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerlidir. Süresi biten ithal lisansları kapsamı eşyanın 1/1/2019 tarihinden önce Türkiye’ye
sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesinin yapıldığının Bakanlığa yapılacak bir başvuru ile tevsik edilmesi halinde ithal lisanslarının süresi 15/2/2019 tarihine kadar
(15/2/2019 dâhil) uzatılır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte
başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan
firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla
ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı
(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 12 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız
Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve
Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
ile 8/7/2017 tarihli ve 30118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız Doğal Reçine ve Doğal
Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren
Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI
İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/3)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11024 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)
ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın
ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece
söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde
(www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş”
bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No:2017/3)” çerçevesinde yapılır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı
tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.
(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
(6) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde,
fiziksel başvurular da yapılabilir. Bu durumda Ek-2’de yer alan başvuru formu kullanılır.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife
kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak
karşılanır.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki
yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru
sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta
adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı
tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir.
Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.
İthal Lisanslarının Süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerlidir. Süresi biten ithal lisansları kapsamı eşyanın 1/1/2019 tarihinden önce Türkiye’ye
sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesinin yapıldığının Bakanlığa yapılacak bir başvuru ile tevsik edilmesi halinde ithal lisanslarının süresi 15/2/2019 tarihine kadar
(15/2/2019 dâhil) uzatılır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla
ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı
Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:1)
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım
Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşma” (Anlaşma) 10/10/2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu
Anlaşmanın onaylanması, 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve söz konusu Anlaşma
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 21/2/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Anlaşmanın 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anlaşmanın 6, 9 ve 10 uncu madde hükümleri Anlaşmanın imza tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Anlaşmanın vergisel hükümler içeren 9 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak
aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
I- ANLAŞMADAKİ ÖNEMLİ TANIMLAR
Anlaşmanın vergisel hükümler içeren 9 uncu maddesiyle ilgili olarak Anlaşmanın 1 inci
maddesinde yer alan bazı önemli tanımlar aşağıdadır.
“TürkAkım gaz boru hattı” her biri yıllık 15,75 milyar metreküp teknik tasarım kapasitesine sahip iki hattan oluşan yıllık maksimum 31,5 milyar metreküp teknik tasarım kapasitesine
sahip, Rusya Federasyonu'ndan başlayan (Rusya Federasyonu'nun Krasnodar Bölgesi içerisindeki Russkaya kompresör istasyonundan) Karadeniz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz
kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanan, Rusya Federasyonu'ndan
Türkiye Cumhuriyeti'ne doğal gaz arzının yanı sıra Rus gazının Türkiye Cumhuriyeti üzerinden
Türkiye Cumhuriyeti'ne sınırı olan ülkelere transitini sağlamak amacıyla inşa edilen, deniz bölümü 1, deniz bölümü 2, kara bölümü 1 ve kara bölümü 2'den oluşan yeni bir gaz boru hattı
sistemini ifade eder.
“Deniz bölümü 1” Rusya Federasyonu'nun kıyısından başlayarak Karadeniz üzerinden
alım terminalinin çitinin alt akış yönündeki çıkışından sonraki ilk kaynağa kadar uzanan güzergahı izleyen, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne doğal gaz teslimi amacıyla
inşa edilen TürkAkım gaz boru hattının bir bölümünü ifade eder.
“Deniz bölümü 2” Rusya Federasyonu'nun kıyısından başlayarak Karadeniz üzerinden
alım terminalinin çitinin alt akış yönündeki çıkışından sonraki ilk kaynağa kadar uzanan güzergahı izleyen, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki kara bölümü 2 vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerine doğal gaz transiti sağlamak amacıyla inşa edilen TürkAkım gaz
boru hattının bir bölümünü ifade eder.
“Deniz bölümü” alım terminalinin ilgili bölümleri dahil olmak üzere müştereken deniz
bölümü 1 ve deniz bölümü 2'yi ifade eder.
“Alım terminali” deniz bölümünün işletimi ve izolasyonu, gaz şartlandırması amacıyla
aşağıdaki bölümlerden oluşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz kıyısındaki tesisini ifade
eder;
- deniz boru hattı kontrolü, izolasyonu ve acil durum kapatma işlevi, deniz boru hattı
pig atma/temizleme sistemi ve deniz boru hattı operasyonel sayacından oluşan deniz boru hattı
bölümü,
- branşmanlara ayırma, gaz filtreleme, gaz şartlandırma (sıcaklık kontrolü, basınç kontrolü) ve alt akış yönü basınç koruma sistemlerinden oluşan gaz şartlandırma bölümü.
“Kara bölümü 1” alım terminalinin çitinin alt akış yönündeki çıkışından sonraki ilk
kaynaktan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut gaz
iletim sistemi ile bağlantı noktasına kadar uzanan, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne deniz bölümü l'den doğal gaz teslimi amacıyla inşa edilen TürkAkım gaz boru hattının
bir bölümünü ifade eder.
“Kara bölümü 2” alım terminalinin çitinin alt akış yönündeki çıkışından sonraki ilk
kaynaktan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerine kadar uzanan ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkeleriyle olan sınırına kadar deniz bölümü 2'den doğal gaz transitini sağlamak amacıyla inşa edilen TürkAkım gaz boru hattının bir bölümünü ifade eder.
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“Kara bölümü” gaz ölçüm istasyonu dahil olmak üzere müştereken kara bölümü 1 ve
kara bölümü 2'yi ifade eder.
“Deniz bölümü şirketi” deniz bölümünün tasarımı, inşası, işletimi ve sahipliği amacıyla, işbu Anlaşmanın Madde 4 paragraf l'inde belirtilen Rus katılımcısı tarafından kuruluş
aşamasında belirlenen yerde tescil edilen PJSC Gazprom ve/veya iştiraki(leri) tarafından kurulmuş veya kurulacak olan tüzel kişiliği ifade eder.
“Kara bölümü 1 şirketi” Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilecek, kara bölümü l'i tasarlayacak, inşa edecek, işletecek ve sahiplenecek tüzel kişiliği ifade eder.
“Kara bölümü 2 şirketi” kara bölümü 2'nin tasarımı, inşası, işletimi ve sahipliği amacıyla kurulacak, işbu Anlaşmanın Madde 4 paragraf 5'ine istinaden atanan kuruluş aşamasında
katılımcılar arasında mutabakata varılarak belirlenen yerde tescil edilecek tüzel kişiliği ifade
eder.
“Yatırım öncesi çalışmaları” TürkAkım gaz boru hattının inşasının teknik, çevresel,
ekonomik ve finansal, hukuki ve işletimsel fizibilitesinin belirlenmesi amacına ilişkin çalışmaları ifade eder.
“Proje” TürkAkım gaz boru hattına ilişkin olarak, şirketler, şirketlerin katılımcıları ve
şirketlerin yüklenicileri tarafından yürütülen, mühendislik araştırmaları, teknik çalışmalar, değerlendirmeler, inşaat öncesi çalışmalar, tasarım, inşaat, arazi mülkiyeti edinimi, işletmeye alma, teçhizat kurulumu, finansman, sigortalama, mülkiyet, işletme, doğal gaz iletim hizmetlerinin ifası, ticari aktiviteler, tamir, tanı amaçlı inceleme ve ölçüm, bakım, ikame, yenileme, koruma, kapasite artırımı ya da azaltımı, boru hattı branşmanlarının inşası, güvenliğin temini,
hizmetten çıkarma, personel istihdamı, hizmet verme, teçhizat, santral, tesis ve ekipman tedariki, bunlara ilişkin destek, koruma, bakım, onarım, işletim ve yenileme ile ilgili anlaşmaların
uygulanması faaliyetleri ve TürkAkım gaz boru hattına ilişkin diğer eylemleri ifade eder.
II- ANLAŞMANIN VERGİSEL HÜKÜMLER İÇEREN MADDESİ
Anlaşmanın vergisel hükümler içeren 9 uncu maddesi aşağıda yer almaktadır.
“Madde 9
Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile ilişkili aktivitelere yasal
ve ekonomik yardım sağlamak amacıyla:
a) Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içerisinde faaliyet
gösteren deniz bölümü şirketinin faaliyetlerinin vergiye tabi olmayacağını teyit ederler;
b) Türk Tarafı, deniz bölümü şirketine yapılan, mühendislik danışmanlık hizmetleri,
inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım
hizmetleri (ön yatırım çalışmaları, tasarım ve mühendislik ve diğer benzeri hizmetler) dahil
olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacaktır;
c) Türk Tarafı, deniz bölümü şirketini gelir üzerinden alınan vergilerden istisna tutacaktır;
d) Taşıma araçları ve teknik tesisler (gemiler dahil), borular, diğer herhangi malzeme
ve teknik kaynaklar (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar dahil), kara bölümü 1 hariç olmak
üzere, projenin uygulanması için işbu Anlaşmanın Madde 14 paragraf 2'sinde belirtilen yetkili
kuruluşlarca Türkçe ve Rusça dillerinde hazırlanan tesis ve teçhizat listesine dayalı olarak Tarafların ülkelerinin topraklarına giriş yapar.
Yukarıda bahsedilen mallar, Rus Tarafının ülkesinde vergiler ve gümrük ücretlerinden
istisna tutulacak ve Türk Tarafının ülkesinde vergiler ve gümrük vergilerinden istisna tutulacaktır. Gümrük vergisi muafiyeti Rus Tarafının uygulanabilir mevzuatına istinaden sağlanacaktır;
Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz'deki münhasır
ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içerisinde, kara bölümü 1 hariç olmak üzere projenin
uygulanması için transfer edilen (kullanılan), ithal veya ihraç edilen taşıma araçlarını ve teknik
tesisleri (gemiler dahil), boruları ve diğer herhangi malzeme ve teknik kaynakları (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar dahil) vergi, gümrük vergileri ve harçların yanı sıra diğer benzer
ödemelere tabi tutmayacaklardır;
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Taraflardan her biri, kendi ülkesinin mevzuatı ve yürürlükteki uluslararası anlaşmalara
istinaden, yukarıda bahsedilen istisnaya ilişkin onay usullerinin yanı sıra gümrük muafiyetinin
sağlanmasına yönelik usuller için, böyle bir onayın gerekli olması halinde, tamamlanmasını
sağlayacaktır;
Listelere ve işbu Madde 9 paragraf (d)'sine uygun olarak Tarafların ülkelerine giriş yapan gerekli malzeme ve ekipmanlara Tarafların ülkelerinde gümrük muayenesi önceliği verilecektir;
e) Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi Tarafların ülkelerinde, kara bölümü 1
hariç olmak üzere, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından
emlak (gayrimenkul) vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacaklardır;
f) Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin hayata geçirilmesi ile ilgili doğrudan bir
borçlanma yükümlülüğü varsa, bu borçlanma yükümlülüğünden doğan faizin yanı sıra bu borçlanma yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir Tarafın ülkesinde doğan bu faiz (diğer gelir), borçlanma faizini (diğer gelir) alan kişinin ilgili Tarafın ülkesinde vergi mükellefi olmaması koşuluyla ilgili Tarafın ülkesinde vergiden istisna tutulacaktır;
Bu faizlerin yanı sıra bahse konu borç yükümlülüklerine bağlı diğer gelirler, Tarafların
ülkelerinde katma değer vergisinden (uygulanabilir olması halinde) istisna olacaktır;
g) Deniz bölümündeki doğal gaz taşıma hizmetleri Rusya Federasyonu'nda sıfır (0) katma değer vergisi oranı ile vergilendirilecektir. Bahse konu vergi oranının uygulanması amacıyla, Rusya Federasyonu'nun toprakları bahse konu hizmetin sağlandığı yer olarak kabul edilecektir. Yukarıda bahsedilen hizmetlere sıfır (0) katma değer vergisi oranı uygulanmasına yönelik usul, Rusya Federasyonu ulusal mevzuatına uygun olarak belirlenecektir;
h) Türk Tarafı, gaz taşıma hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak (bu hizmetler için sıfır (0) vergi oranı belirleyerek) ve kara bölümü 1 hariç olmak üzere projenin
hayata geçirilmesi ile bağlantılı mal/iş/hizmet alımlarında ödenen katma değer vergisinin
iade/telafi/mahsup hakkını deniz bölümü şirketine ve kara bölümü 2 şirketine sağlayacak, böyle
bir durumda iade süresi üç (3) ay olacaktır;
i) Türk Tarafı, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı
inşaat ve onarım işleri ödemelerine gelir veya kurumlar stopaj vergisi istisnası sağlayacaktır;
j) Türk Tarafı, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi tarafından deniz bölümü
şirketi katılımcısı(ları) ve kara bölümü 2 şirketi katılımcısına(larına) yapılan temettü dağıtımını,
aynı zamanda deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketinin herhangi bir Türk şubesi tarafından deniz bölümü şirketinin ya da kara bölümü 2 şirketinin merkez ofislerine yapılan temettü
dağıtımını vergilerden istisna tutacaktır;
k) Türk Tarafı, deniz bölümü şirketine on (10) yıl süre ile zarar aktarımı hakkı tanıyacaktır;
1) Türk Tarafı, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasına ilişkin deniz
bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketince yapılacak sözleşmelerden kaynaklanan damga vergisinden deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketini istisna tutacaktır;
m) İşbu Anlaşmanın Madde 11 paragraf 5'inde yer alan hükümlerine halel getirmeksizin, kara bölümü 2 şirketinin Rus katılımcısının kara bölümü 2 şirketinin kuruluş sermayesindeki katılımına son vermesi (işbu Anlaşmanın Madde 11 paragraf 4'üne istinaden) halinde, Taraflar kara bölümü 2 şirketinin Rus katılımcısını, Tarafların ülkelerindeki uygulanabilir mevzuatına istinaden, böyle durumlarda ödenebilecek vergilerden istisna tutacaktır;
n) Kara bölümü 2 şirketi, münhasıran Amerikan Doları cinsinden olmak üzere, defter
ve kayıtlarını tutacak ve muhafaza edecek, kurumlar gelir vergisi yükümlülüğünü hesaplayacak
ve kurumlar gelir vergisi beyanını hazırlayacaktır. Kara bölümü 2 şirketinin faaliyetlerine ilişkin
defter ve kayıtları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak tutulacaktır;
o) Türk Tarafı, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketinin deniz bölümü ve kara
bölümü 2'nin inşasına ve yenilenmesine ilişkin münhasıran özel tüketim vergisi mükelleflerinden temin ettiği mallar, varsa, özel tüketim vergisinden istisna olacaktır.”
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Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile ilişkili aktivitelere yasal
ve ekonomik yardım sağlanmasını hedefleyen söz konusu 9 uncu madde çerçevesinde, vergi
uygulamalarına ilişkin olarak aşağıda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.
III- ANLAŞMAYA GÖRE VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMALARI
A. GENEL
TürkAkım projesi deniz bölümü 1, deniz bölümü 2, kara bölümü 1 ve kara bölümü 2
kısımlarından oluşmaktadır.
Deniz bölümü 1, TürkAkım gaz boru hattının Rusya Federasyonu kıyılarından başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne doğal gaz teslimi amacıyla inşa edilen bölümünü;
Deniz bölümü 2, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki kara bölümü 2 vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerine doğal gaz nakli için inşa edilen bölümünü;
Kara bölümü 1, alım terminalinden Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut gaz iletim sistemi
ile bağlantı noktasına kadar uzanan bölümünü ve
Kara bölümü 2, alım terminalinden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti'nin komşu ülkeleriyle olan sınırına kadar deniz bölümü 2’den gelen gazın naklini
sağlamak amacıyla inşa edilen bölümünü
oluşturmaktadır.
Anlaşmada yer alan vergisel hükümler kara bölümü 2 şirketi ile deniz bölümü 1 ve
deniz bölümü 2’nin tasarımı, inşaatı ve işletimi ile ilgilenecek olan deniz bölümü şirketine yönelik olup; aşağıda farklı vergi türlerine yönelik olarak uygulamanın nasıl olacağına ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
B. KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI
1. Deniz Bölümü Şirketine Yapılacak Hizmetler
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan hüküm uyarınca deniz bölümü
şirketine yapılan, mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi
işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri (ön yatırım çalışmaları, tasarım
ve mühendislik ve diğer benzeri hizmetler) dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat
ve mühendislik hizmetleri KDV’den istisnadır.
1.1. Kapsam
İstisna kapsamına, deniz bölümü şirketinin gerek yurt içinden gerekse yurt dışından temin ettiği, mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme
hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri (ön yatırım çalışmaları, tasarım ve mühendislik ve diğer benzeri hizmetler) dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetleri girmektedir.
Söz konusu istisnadan, yalnızca Anlaşmada tanımlanan deniz bölümü şirketi yararlanabilir. Proje kapsamında görev alan diğer gerçek ve tüzel kişilerin (alt taşeron, tedarikçi gibi)
bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
1.2. İstisnanın Beyanı ve Uygulanması
İstisnadan yararlanacak olan deniz bölümü şirketine, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin
(b) bendi uyarınca istisna kapsamına giren hizmet alımlarında kullanılmak üzere Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ek-1’de yer alan “İstisna Belgesi” düzenlenir. Deniz bölümü şirketi tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanan bu belgenin bir örneği, istisna kapsamında hizmet sunacak satıcı mükelleflere verilir ve istisna kapsamına giren hizmetlerde KDV
uygulanmaması talep edilir.
İstisna kapsamında işlem yapacak satıcılar tarafından deniz bölümü şirketine düzenlenen faturalara, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında
TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi'ne İlişkin Anlaşmanın (9/b) maddesi uyarınca KDV uygulanmamıştır.” şeklinde bir şerh düşülür.
İstisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna belgesinin hizmeti yapacak olan
satıcı mükellefe ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları
halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden deniz bölümü şirketi ile birlikte hizmeti sunan mükellefler müteselsilen sorumludur.
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İstisna hükümleri çerçevesinde satıcı mükellefler, kaşe tatbik edilerek imzalanmış istisna belgesinin örneğini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklarlar.
İstisna hükümleri çerçevesinde satış yapan mükellefler teslim ettikleri mal ve hizmet
miktarlarını, ilgili KDV Beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 241 kod numaralı “TürkAkım
Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler” satırında
beyan ederler.
Deniz bölümü şirketine hizmet sunacak olan mükelleflerin söz konusu hizmetlere ait
yüklendikleri KDV’nin indirimi mümkün olmadığından, bu hizmetlere ilişkin indirim konusu
yapılan KDV’nin, istisna kapsamında hizmetin sunulduğu vergilendirme dönemi itibarıyla 1 No.lu
KDV Beyannamesinin “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırına dahil
edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Deniz bölümü şirketi tarafından Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş
merkezi bulunmayanlardan temin edilen Anlaşmanın (9/b) maddesi kapsamındaki hizmetlere
ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması söz konusu olmayacaktır.
Deniz bölümü şirketinin Anlaşmanın (9/b) maddesi kapsamındaki hizmetleri KDV ödemek suretiyle temin etmesi halinde, Anlaşmanın (9/h) maddesinde yer alan iade hükümlerinden
faydalanması mümkün olup, bu işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğin (III/B-3.1.) ve (III/B-3.2.)
bölümündeki açıklamalar dikkate alınacaktır.
2. İthal Edilen Taşıma Araçları ve Teknik Tesisler, Borular, Diğer Malzeme ve Teknik
Kaynaklar
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (d) bendinde yer alan hüküm uyarınca, kara bölümü
1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için taşıma araçları ve teknik tesislerin (gemiler dahil),
boruların, diğer herhangi malzeme ve teknik kaynakların (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar
dahil), Anlaşmanın 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen yetkili kuruluşlarca Türkçe
ve Rusça dillerinde hazırlanan tesis ve teçhizat listesine dayalı olarak ithali KDV’den istisnadır.
3. TürkAkım Doğalgaz Projesinin Uygulanması İle Bağlantılı Mal ve Hizmet Alımları
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (h) bendinde, Türk Tarafının, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin hayata geçirilmesi ile bağlantılı mal/iş/hizmet alımlarında ödenen KDV’nin
iade/telafi/mahsup hakkını deniz bölümü şirketi ile kara bölümü 2 şirketine sağlayacağı, böyle
bir durumda iade süresinin üç (3) ay olacağı hükme bağlanmıştır.
3.1. Kapsam
Projenin kapsamına ilişkin tanıma, bu Tebliğin “I-Anlaşmadaki Önemli Tanımlar” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, bu bölümde açıklanan iade uygulamasının kapsamına münhasıran projenin uygulanmasına yönelik deniz bölümü şirketi ile kara bölümü 2 şirketine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları girmektedir. Bu çerçevede, teslim ve hizmetlerin münhasıran projenin uygulanmasına ilişkin olması gerekir.
Söz konusu iade uygulamasından yalnızca bu Anlaşma hükümlerine göre belirlenen
deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi yararlanabilir. Proje kapsamında görev alan diğer
gerçek ve tüzel kişilerin (alt taşeron, tedarikçi gibi) bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
3.2. İade Uygulaması
Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi tarafından projenin uygulanmasına yönelik alınan mal ve hizmetler bir liste halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulur.
Söz konusu liste; mal ve hizmetin cinsini, ölçü birimini, miktarını, satıcının adını veya unvanını,
T.C. kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını, fatura numarasını, tarihini, tutarını ve
KDV’sini içermelidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından projenin uygulanmasına
yönelik olduğu değerlendirilen mal ve hizmetler bir liste halinde ilgili vergi dairesine ibraz
edilmek üzere anılan şirketlere verilir.
Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi tarafından alınan ve projenin uygulanmasına yönelik olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen mal ve hizmetler
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nedeniyle ödenen KDV, 1 nolu KDV beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 443 kod numaralı
“TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamında Alınan
Teslim ve Hizmetler” satırında beyan edilerek iadesi talep edilir. İade talebi, standart iade talep
dilekçesi ile iade taleplerinde aranan belgelerin tamamlandığı ve iade talebine ilişkin eksikliklerin giderildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilir.
3.3. İade
Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi,
- Aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ve projenin uygulanmasına yönelik olduğu Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen mal ve hizmet alım listesi.
3.3.1. Mahsuben İade
Bu kapsamda yapılan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, Yeminli Mali Müşavir (YMM)
raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
3.3.2. Nakden İade
Bu kapsamda yapılan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması
halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
C. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) UYGULAMASI
1. ÖTV Mükelleflerince Teslim Edilecek Mallarda İstisna Uygulaması
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (o) bendinde, deniz bölümü ve kara bölümü 2'nin inşasına ve yenilenmesine ilişkin olarak deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketinin münhasıran ÖTV mükelleflerinden temin ettiği mallar ile ilgili olarak ÖTV istisnasının uygulanması
öngörülmüştür.
Söz konusu ÖTV istisnasından sadece deniz bölümü ve kara bölümü 2 şirketleri yararlanabilir.
Deniz bölümü ve kara bölümü 2 şirketlerince, deniz bölümü ve kara bölümü 2'nin inşası
ve yenilenmesi kapsamında kullanılacak ÖTV’ye tabi malların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına sunulur. Anılan Bakanlıkça, sunulan bu listeye ilişkin gerekli kontroller yapılarak,
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (o) bendi uyarınca ÖTV istisnasından yararlanılacak malları
gösteren bir belge verilir. Bu şirketler tarafından sözü edilen belgenin bir örneği mal satın alınacak ÖTV mükelleflerine ibraz edilerek, satın alınan mallar için ÖTV uygulanmaması sağlanır. ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim edilen mal miktarı, tutarı, tarihi ve alıcıya ait bilgilerin yazıldığı ve yanına kaşe tatbik ederek imzaladıkları ve mal teslim ettikleri şirkete de
imzalattıkları bu belgenin bir fotokopisini, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklarlar.
ÖTV mükellefleri, bahse konu istisna kapsamında yapılacak mal tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmez ancak fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV
tutarını düzenledikleri faturada “Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı … TL'dir.” şerhi ile gösterirler.
ÖTV mükellefleri, bu suretle fatura bedeline dâhil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim
ettikleri mal miktarlarını, ilgili ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün
“İstisnalar” kısmında yer alan “Uluslararası Anlaşmalardan Doğan İstisna” ibaresini seçerek,
bu istisna kapsamında beyan eder ve ilgili ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan
“Uluslararası Anlaşmalardan Doğan İstisna” ekini de doldururlar.
Bahse konu istisna kapsamında mal teslim edenlerin, bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özel
usulsüzlük cezası kesilir.
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Bununla birlikte, söz konusu istisna kapsamında mal teslim edenlerin, bu istisna uygulamasında belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri
halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata 213 sayılı Kanunun 344 üncü
maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.
2. Özellikli Durumlar
2.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların
İthalatında İstisna Uygulaması
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste uygulaması bakımından, ÖTV ithalatta alınan bir vergi olmadığından, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (d) fıkrası hüküm ifade etmez.
Bu durumda, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan herhangi birinin söz konusu Anlaşma kapsamında ülkemize ithalatı sırasında, 5/3/2015 tarihli ve 29286
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (V/A-1) ve (V/A-2) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, bu Kanunun (16/4)
maddesi uyarınca bahse konu malların yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar teminat alınır.
Deniz bölümü şirketi veya kara bölümü 2 şirketince, her bir şirketin kendi ihtiyaçları
için bu kapsamda kendileri tarafından ithal edilen malların, ithal eden şirket tarafından Anlaşmanın (9/o) maddesi uyarınca kullanılması, 4760 sayılı Kanuna göre teslim sayılan haller kapsamında olduğundan, bu işlemler 1 numaralı ÖTV beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler"
bölümünün "İstisnalar" kısmında yer alan "Uluslararası Anlaşmalardan Doğan İstisna" ibaresi
seçilerek, bu istisna kapsamında beyan edilir.
Diğer taraftan bu şekilde ithalat yapacak olan deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2
şirketi, bu Tebliğin (III/C-1) bölümünde ifade edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
düzenlenen, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (o) bendi uyarınca ÖTV istisnasından yararlanacakları malları gösteren belgeyi almak ve 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklamak mecburiyetindedirler.
Bu şekilde yapılan beyan üzerine sözü edilen mallar için ithalat esnasında verilen teminatın çözümü işlemleri Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin
(V/A-3.1/a) ve/veya (V/A-3.2/a) bölümlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
2.2. İthal Edilen Taşıma Araçları ve Teknik Tesisler, Borular, Diğer Malzeme ve
Teknik Kaynaklar
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (d) bendinde yer alan hüküm uyarınca, kara bölümü 1
hariç olmak üzere, projenin uygulanması için taşıma araçları ve teknik tesislerin (gemiler dahil),
boruların, diğer herhangi malzeme ve teknik kaynakların (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar
dahil), Anlaşmanın 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen yetkili kuruluşlarca Türkçe
ve Rusça dillerinde hazırlanan tesis ve teçhizat listesine dayalı olarak ithali ÖTV’den istisnadır.
2.3. ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü Kişilere
Devrinde ÖTV Uygulaması
4760 sayılı Kanunun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların, istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisaptaki matrah esas alınarak, adına kayıt ve tescil
işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı
hükme bağlanmıştır. Proje kapsamında ÖTV istisnasından yararlanılarak ilk iktisabı yapılan
kayıt ve tescile tabi taşıt araçlarının üçüncü kişiler tarafından iktisabında, söz konusu araçları
adına kayıt ve tescil ettiren üçüncü kişiler tarafından bu hüküm uyarınca ÖTV beyanında bulunulması gerekmektedir.
İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi kapsamında
taşıtın tekrar tescil edilmesine imkân vermeyecek şekilde hurdaya ayırma işleminde ÖTV aranılmadığı gibi, bu şekilde hurdaya ayrıldıktan sonra olduğu gibi veya parçalar halinde satılmasında da ÖTV aranmaz.
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Ç. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (c) bendine göre, projenin uygulanması ile ilişkili aktiviteleri nedeniyle deniz bölümü şirketi her türlü gelire dayalı vergiden muaftır.
Aynı maddenin (f) bendi uyarınca, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile ilgili olarak temin edilecek borçlar karşılığında Türkiye'de vergi mükellefi olmayan
yurt dışı mukimi gerçek ve tüzel kişilere Türkiye'den yapılacak faiz ödemeleri vergiye tabi değildir.
Yine aynı maddenin (i) bendine göre, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemeleri gelir vergisi veya kurumlar vergisi kesintisinden istisnadır.
Diğer taraftan söz konusu maddenin (j) bendine göre, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi tarafından deniz bölümü şirketi katılımcısı (katılımcıları) ve kara bölümü 2 şirketi
katılımcısına (katılımcılarına) yapılan temettü dağıtımı, aynı zamanda deniz bölümü şirketi ve
kara bölümü 2 şirketinin herhangi bir Türk şubesi tarafından deniz bölümü şirketinin ya da
kara bölümü 2 şirketinin merkez ofislerine yapılan temettü dağıtımı vergiden istisnadır.
D. DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (l) bendindeki hüküm, muafiyet şeklinde düzenlendiğinden, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi düzenlediği sözleşmeler nedeniyle ödenmesi gereken damga vergisinden muaftır.
Ancak söz konusu maddenin damga vergisi istisnası tanımadığı dikkate alındığında,
anılan şirketler ile 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kişi konumunda
bulunanlar arasında düzenlenen sözleşmeler nedeniyle damga vergisi doğması halinde verginin
tamamının herhangi bir muafiyeti bulunmayan kişi konumunda bulunanlarca ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu damga vergisinin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde ise 488
sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte anılan şirketlerin müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır.
Diğer taraftan, kara bölümü 1 hariç, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketince
projenin uygulanması için Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (d) bendinin üçüncü paragrafında
sayılı mallara ilişkin olarak verilecek olan gümrük beyannamelerine, münhasıran bu mallara
ilişkin olarak verilmek kaydıyla damga vergisi istisnası uygulanacaktır.
E. EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (e) bendine göre, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü
2 şirketi Türkiye sınırları içinde, kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için
inşa edilen ya da edinilen taşınmazlar bakımından emlak vergisinden muaftır.
F. KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASI
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (d) bendinin üçüncü paragrafında, “Taraflar, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgeleri ve
kıta sahanlıkları içerisinde, kara bölümü 1 hariç olmak üzere projenin uygulanması için transfer
edilen (kullanılan), ithal veya ihraç edilen taşıma araçlarını ve teknik tesisleri (gemiler dahil),
boruları ve diğer herhangi malzeme ve teknik kaynakları (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar
dahil) vergi, gümrük vergileri ve harçların yanı sıra diğer benzer ödemelere tabi tutmayacaklardır.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu paragrafta sayılan araç, gereç, tesis
gibi malların vadeli ithalatı kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır.
G. TAPU SİCİLİNE TESCİL HARCI UYGULAMASI
23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanunun
“Vergi” başlıklı 11 inci maddesine göre transit petrol boru hatları projesine ait boru hattı ve
ilgili tesislerin, petrol sicili ve tapu siciline tescilinden harç alınmamaktadır. Bu çerçevede, deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi tarafından projenin uygulanması için alınan veya
oluşturulan mülklerin bu şirketler adına tapu siciline tescilinde harç aranılmayacaktır.
Tebliğ olunur.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 22/01/2018
Karar No : 2018/11
Konu
: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 22/01/2018
Karar No : 2018/12
Konu
: İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 22/01/2018
Karar No : 2018/13
Konu
: İmar Planı Değişikliği
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Karar No : 2018/14
Konu
: Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Yenişehir Mahallesi
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ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 22/01/2018
Karar No : 2018/18
Konu
: İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi
2796 ada 366 parsele ilişkin İmar Planı
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2017/597
KARAR NO : 2017/459
5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesine muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı bulunan 18/10/2017 tarihli ilamı ile 5271 Sayılı CMK.nun 13/1 maddesi
gereğince mahkememizin yetkisizliğine verilen karar, ABDULSALAM ve KHADIJAH oğlu,
1986 SURĠYE doğumlu MOHAMMED BESSOU, tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ sanığın
yokluğunda verilen mahkememizin 18/10/2017 tarih ve 2017/597 esas, 2017/459 karar sayılı
ilamı tebliğ edilememiĢtir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ
olup, ilan olunur.
11282

—— • ——

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2016/382
KARAR NO : 2017/477
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 19/07/2017 tarihli ilamı ile TCK.nun 155/2 maddesi gereğince tecilli 1 YIL
8 AY HAPĠS ve 2.660,00.TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Ġsmail ve Nesime oğlu,
20/03/1986 doğumlu, Samsun, Terme, Gölyazı Mah./köy nüfusuna kayıtlı AHMET GÜL tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
11509

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 100.000 kg Kepek alımı kapalı zarf ile teklif
alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 13.02.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 13.02.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0 312) 397 33 65-66 Faks: (0 312) 397 33 74-71
1058/1-1
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2018
yılı ġoförlük, Operatörlük, Muhtelif Atölye ve ĠnĢaat iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.
Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili
iĢletme müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler.
Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14/02/2018 ÇarĢamba günü saat 14:30’a
kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir.
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 425 59 55
1061/1-1

—————

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2018
yılı Sığır Bakım Besleme, Sağım ve Yem Ġmalatı iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.
Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili
iĢletme müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler.
Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 15.02.2018 PerĢembe günü saat 14:30’a
kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir.
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 425 59 55

1062/1-1
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ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT ÇĠNE HĠDROELEKTRĠK
SANTRALĠ ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Santral Adı Geçici Teminat Tutarı (TL)
Çine HES

5.000.000-(BeĢmilyon)

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım

Önyeterlilik ve Son

Dokümanı Bedeli (TL)

Teklif Verme Tarihi

10.000-(Onbin)

16.04.2018

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046
sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim
A.ġ.ye ait Çine Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taĢınmazlar (―Çine
HES‖) ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir.
2 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüĢmesine

devam

edilen

teklif

sahiplerinin

katılımı

ile

açık

artırma

suretiyle

sonuçlandırılabilecektir.
3 - Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve
özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer
alabilirler. Ġhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler
hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik
kriterlerinin karĢılanması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale ġartnamesi
ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir üyesinin
ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
4 - Ġhale konusu Santral hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı
alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı Ġdare’den
―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin edebilmeleri için;
- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek
Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve
ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri,
- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000- (Onbin) TL’nin Ġdare’nin;
T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL,
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü
Gelirleri TL,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL
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hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde ―ÇĠNE HES
ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile ihaleye katılacak
olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin
isminin açıkça belirtilerek) Ġdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun,
Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez.
5 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye
katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi
gerekmektedir.
6 - Katılımcıların, önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp;
―EÜAġ’A AĠT ÇĠNE HES ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf
içerisinde Ġdare’nin aĢağıdaki adresine en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden
teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye
verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Ġdare, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
Ġdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare
belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme
tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
8 - Ġhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına
göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere
iĢletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, iĢletme hakkı devrinin
mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede
gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler.
9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
10 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar ihale konusu Santrale ait Ġhale ġartnamesi’nde yer
almaktadır.
T.C.
BAġBAKANLIK
ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 KurtuluĢ / ANKARA
Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07
1060/1-1
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HURDA MALZEMELERE AĠT MÜBADELE ĠLANI
Emniyet Genel Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve ĠĢlemleri ile Hizmet
SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda durumdaki (11) kalem malzemenin
mübadelesi yapılacaktır.
1 - Ġdarenin;
a) Adı

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi
BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok
2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11
06100
Çankaya/ANKARA
0 312 462 39 58 – Fax: 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi
--2 - Mübadele konusu Ġdare tarafından verilecek malın;
1 - (1) Adet Shortland Simülatör Platformu
2 - (1) Adet Cobra Simülatür Platformu
3 - (1) Adet Shortland Hareketli Simülatörü
4 - (1) Adet Shortland Sabit Simülatörü
5 - (1) Adet Ford Transit Minibüs Simülatörü
Adı, niteliği, türü ve miktarı
6 - (1) Adet Landrover Simülatörü
7 - (1) Adet Toma Simülatörü
8 - (1) Adet Dragon Panzer Simülatörü
9 - (4) Adet Projeksiyon Perdesi
10 - (25.000) kg Sarı BoĢ Kovan Hurdası
11 - (2.000) kg Hurda Demir
Durumu ve özellikleri (mübadelesi
Mübadelesi yapılacak hurda durumdaki malzemelerle ilgili
yapılacak malın cinsi, miktarı ve
bilgiler mübadele Ģartnamesinde veya idarede görülebilir.
faal olup olmadığı)
3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
1 - 1 Adet beyaz renkli manuel vites Ford Transit 350 L
Van DCIN (çift kabinli van-Köpek TaĢıma Aracı) marka
Adı, niteliği, türü ve miktarı
taĢıt
2 - 2 Adet siyah veya beyaz renkli otomatik vites Ford
Ranger 4x4 XLT A/T marka taĢıt
Durumu ve özellikleri

TaĢıtlar 2017 model ve üzeri kullanılmamıĢ olacaktır.
Mübadele karĢılığı alınacak olan mallar 75 (yetmiĢ beĢ)
4 - Ġdare tarafından alınacak malın/ takvim günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel
malların teslim etme yeri
Harekat BaĢkanlığı GölbaĢı/ANKARA adresine bir defada
teslim edecektir.
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Mübadele karĢılığı verilecek (11) kalem hurda malzeme
5 - Ġdare tarafından verilecek malın/ yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beĢ) gün içinde
malların teslim alma yeri
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat BaĢkanlığı
GölbaĢı/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.
6 - Mübadelenin;
Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi
a) Yapılacağı yer
BaĢkanlığı Ġhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Caddesi No: 11 06540 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
12/02/2018 günü saat 14:00
7 - Değer tespit komisyonu tarafın334.380,00 TL (Üç yüz otuz dört bin üç yüz seksen TL)
dan belirlenen tahmini bedel
8 - Ġdare tarafından alınacak malın/ 363.318,46 TL
malların tahmini bedeli
(Üç yüz altmıĢ üç bin üç yüz on sekiz TL kırk altı KRġ)
9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin;
1) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları zorunludur.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tebligat adresini gösterir belge,
c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 10.899,56 TL) olmamak
üzere bu Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Tunus Caddesi No: 33
Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ĠçiĢleri Bakanlığı Merkez Saymanlık
Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ ADLĠ SĠCĠL BELGESĠ,
10 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
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11 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel
Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2.
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11 06540 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve
30,00-TL (otuz Türk lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 12/02/2018 günü saat 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve
Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Caddesi No: 11 06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleĢtirilir.
14 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile
16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda durumdaki (11) kalem malzeme Emniyet
Genel Müdürlüğü Özel Harekat BaĢkanlığı GölbaĢı/ANKARA adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)
takvim günüdür.
18 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
954/1-1

—— • ——
YAĞSIZ SÜTTOZU SATIġI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
• AĢağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satıĢı yapılacaktır.

YAĞSIZ SÜTTOZUNUN
KOMBĠNA KISIM
BULUNDUĞU DEPO
MĠKTAR (KG)
KARAPINAR ORGANĠZE
SANAYĠ BÖLGESĠ
HANKAPI MAHALLESĠ
SĠNCAN
1
321.000
ĠNÖNÜ CAD. 4. SOK.
NO: 15 KARAPINAR
KONYA
TOPLAM
321.000

MĠKTARLARIN
FĠRMALARA GÖRE
DAĞILIMI (KG)

PANOGRO
(TORKU)

321.000

321.000

• Teklifler ĠĢçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/
ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir.
• Son teklif verme tarihi 06.02.2018 saat 10:30’a kadardır.
• SatıĢlar ―Yağsız Süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler‖ çerçevesinde
gerçekleĢtirilecektir.
• Yağsız süttozu, SatıĢ Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün Spesifikasyonu, Teklif
mektubu, geçici teminat mektubu örneği duyuru ekindedir.
• Yağsız süttozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif
mektubuna eklenecektir.
• Yağsız süttozu satıĢlarında yurt dıĢına ihraç Ģartı aranmayacaktır.
1052/1-1
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MAKĠNA FABRĠKASI KAYNAK ĠġLERĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:
Makina Fabrikası Kaynak ĠĢleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale
usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır.
Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam
edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/36358

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

: 0356 275 35 30

c) Elektronik posta adresi

: turhalseker@turkseker.gov.tr.

Pbx.-0 356 275 35 36/39

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

: Makina Fabrikası Kaynak ĠĢleri Detaylar Teknik
Ģartnamede belirtilmiĢtir.

b) Yapılacağı yer

: Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası

c) ĠĢe baĢlama tarihi

: SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek
programa göre iĢe baĢlanacaktır.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 15/02/2018 PerĢembe günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde
görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
5.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası
haberleĢme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması
gerekmektedir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
959/1-1
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DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya N1 43-101 vb.
Standartlarda Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması ĠĢine Ait
DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/41344
Dosya No
: 2018/11-HĠZ-41344
1 - Ġdarenin
a) Adı
: EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme
Yönetimi Daire BaĢkanlığı
b) Adresi
: EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme
Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA
c) Telefon numarası
: 0 312 212 69 00 - (Ġsmail ERGÜN: 2682)
d) Faks numarası
: 0 312 212 17 48
e) Elektronik posta adresi
: 2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği,
türü ve miktarı
: Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası Sondajlı Etüt
Projesinin JORC veya N1 43-101 vb. Standartlarda
Yönetilmesi-Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite
Raporunun Hazırlanması ĠĢine Ait DanıĢmanlık
Hizmet Alımı iĢi
3 - Ġhale konusu iĢin
a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Tekirdağ-Malkara Linyit Havzası
b) Teslim tarihi/iĢin süresi
: ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren
toplam 540 takvim günüdür.
4 - Ġhale ile ilgili bilgiler
a) Ġhale Dokümanı bedeli
: 118,00-TL (KDV dahil)
b) Dokümanın görülebileceği /
satın alınabileceği yer
: EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme
Yönetimi Daire BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma
Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13
Oda No: 23 Çankaya/ANKARA
c) Ġhale Usulü
: Açık ihale usulü
d) Ġhale tarih ve saati
: 21.02.2018, saat 11:00
e) Tekliflerin verileceği yer
: Teklifler 21.02.2018 saat 11:00’e kadar;
EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme
Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/
ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
f) Ġhalenin yapılacağı yer
: EÜAġ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme
Yönetimi Daire BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/
ANKARA
g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek
internet adresi
: www.euas.gov.tr
Ġhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz
olarak görülebilir.
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların EÜAġ onaylı
ihale dokümanını Ġdare’den satın alması zorunludur.
5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale
Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
1011/1-1
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VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı veri
tabanı yönetim donanımının teknik Ģartnamesine; ayrıca veri tabanı yönetim yazılımının teknik
Ģartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 15.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin veri tabanı yönetim
donanımının teknik Ģartnamesine; ayrıca veri tabanı yönetim yazılımının teknik Ģartnamesine ve
Oracle markasına 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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100 ADET ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Ankara Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı (ĠçiĢleri
Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı) ihtiyacı 100 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı KuruluĢça
hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname 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 dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile
ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
1057/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 96

2 ġubat 2018 – Sayı : 30320

MÜBADELE ĠLANI
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden:
Hek ve ekonomik ömrünü tamamlamıĢ durumda 34 (otuzdört) adet muhtelif marka ve
modelde taĢıt 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 276 MERKEZ/
IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası : 476 225 10 20 Dahili 6440 - 4762251039
c) Elektronik Posta Adresi

: igdirsatinalma@egm.gov.tr

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
yer ve internet adresi

: Iğdır Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü
Satın Alma Büro Amirliği
www.igdir.pol.tr

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

: Hek ve ekonomik ömrünü tamamlamıĢ durumda 34
(Otuzdört) adet muhtelif, marka ve modelde taĢıt 1 (Bir)
adet en az 2017 model Toyota Corolla 1.6 Touch otomobil
ve 7 (Yedi) adet en az 2017 model Renault Kango multix
1.5 dci Joy 90 Hp kamyonet ile mübadele edilecektir.

b) Teslim Etme ve
Teslim Alma Yeri

: Iğdır Ġl Emniyet Müdürlüğü Konaklı Mah. Kazım

c) Teslim Etme Tarihi

: Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, SözleĢme

Karabekir Cad. No: 276 Merkez IĞDIR
imzalanmasına

müteakip

(15)

gün

içinde

teslim

edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi

: Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemeler mübadele
karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği günü izleyen (20)
gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden
teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin
a) Yapılacağı yer

: Iğdır Ġl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu. (Konaklı

b) Tarihi ve saati

: 16.02.2018 - 10:00

Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 276 MERKEZ/IĞDIR)
4 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin;
a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun taraf
idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığı gösteren makbuzlar,
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair,
1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kolektif ġirket ise ortaklarının tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden
alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklere açıktır.
6 - Mübadele dokümanı Iğdır Ġl Emniyet Müdürlüğü Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad.
No: 276 IĞDIR adresinde görebilir ve 50 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadele
teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. (Bu belge IĞDIR
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak dokümanlar makbuz karĢılığı
alınabilir.)
7 - Teklifler, 16/02/2018 günü Saat 10:00’ kadar Iğdır Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube
Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 276 adresine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Zamanında idareye
ulaĢmayan postalardan idaremiz sorumlu tutulamaz.
8 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklerin Mübadele
Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleĢtirilir.
9 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
10 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
11 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden
bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Iğdır Ġl Müdürlüğü Bölge Trafik
Denetleme ġube Müdürlüğü Doğubayazıt yolu üzeri IĞDIR adresinde görebilir
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim
günüdür.
13 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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MAZ ESNEK KABLO BAġLIĞI MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Maz Esnek Kablo BaĢlığı Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/37260

Dosya no

: 1822003

1 - Ġdarenin:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

No: 2 67090 - ZONGULDAK
Faks : 0.372 251 19 00
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: MAZ esnek kablo baĢlığı malzemeleri: 4 kalem

b) Teslim yeri

: Bülent

Ecevit

Caddesi’ndeki

Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 21/02/2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1. TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik Ģartnamede istenen malzemeler için)
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların genel toplamda en düĢük
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 21/02/2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
AVUKAT ALINACAKTIR
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa
Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği
ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet
avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.
UNVANI

SINIFI

DERECESĠ

ADET

AVUKAT

AHS

9

1

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI
A) G ENEL ġARTL AR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak,
b) 2016 yılında yapılan (Son BaĢvuru Tarihi Ġtibariyle Süresi DolmamıĢ) Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak,,
c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1 - BaĢvuru Formu (baĢvuru içi tıklayınız)
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
3 - Üç adet vesikalık fotoğraf
4 - 2016 KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı
5 - ÖzgeçmiĢ
6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği
* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da
onaylanabilir.
* Posta ile yapılacak baĢvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması
gerekmektedir.
III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

BaĢvuru Yeri

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı
Zemin Kat - No: Z16 Melikgazi/KAYSERĠ
0 352 437 49 16 - 0 352 207 66 66 - 10600

BaĢvuru Tarihi

02/02/2018 - 16/02/2018

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 05/03/2018
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü - 12/03/2018
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 02/02/2018 - 16/02/2018 tarihleri
arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için
öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp
taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul
edilen adayların listesi Üniversitemizin www.erciyes.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.
Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan
adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere, bir sıralama
yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz
internet sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.
IV - YAZILI SINAV KONULARI
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
d) Ticaret Hukuku
e) Medeni Usul Hukuku
f) Ġcra ve Ġflas Hukuku
g) Ġdare Hukuku
h) Ġdari Yargılama Hukuku
i) Ceza Hukuku
j) Ceza Usul Hukuku
k) ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
l) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili mevzuat
V - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok
dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan
son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda
baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları
ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak üzere
belirlenir.
VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı
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yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu
tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır.
VII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR
(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan
baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi üniversitemizin internet
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.
(2) BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
(3) Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.
(4) Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün
içinde sonuçlandırılır.
VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
(1) Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ
(1) GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak
bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.
(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre
yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate
alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
(3) Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları
yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz
baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak
sayılmaz.
Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

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

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

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