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YÖNETMELİKLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) ve (26) numaralı
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“21) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca
Kurul/Kurum tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,”
“26) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurul/Kurum tarafından verilen izni,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans, tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri amacıyla Kurul/Kurum tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesidir. Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler Kurumdan lisans almak zorundadır.”
“Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel
kişiler ile lisans sahibinden teslim aldığı LNG’yi veya gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak
CNG halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan
tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans
almalarına gerek yoktur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İthalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı ile iletim faaliyetlerine ilişkin lisans
başvuruları Kurul; toptan satış, toptan satış (OTOLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim
(LNG) faaliyetlerine yönelik yapılan lisans başvuruları ise Kurum tarafından sonuçlandırılır.
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Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula/Başkanlık Makamına sunulur ve
lisans başvurusu Kurul Kararı/Başkanlık Makamı Onayı ile sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul Kararını/Başkanlık Makamı Onayını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.”
“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul/Kurum tarafından uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;
a) EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz etmesi,
b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi
ibraz etmesi,
c) Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararın ibraz
edilmesi,
ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı bildirim tarihinden
itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi
projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için
bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren
tüzel kişiye lisans verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Resmî
Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.”
“Mücbir sebepler dışında, üçüncü fıkrada öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu
Kurul/Kurum tarafından reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”
“Lisans başvurusunun uygun bulunmasından sonra;
a) Lisans başvurusu sırasında tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya yanlış
bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya lisans başvurusunda sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,
b) İnceleme ve değerlendirme sürecinde tüzel kişi tarafından Kuruma eksik ve/veya
yanlış bilgi/belge sunulduğunun tespit edilmesi veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulan bilgi ve/veya belgelerde değişikliklerin meydana gelmiş olması durumunda,
söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin ya da meydana gelen değişikliklere
ait talep edilenlerin altmış gün içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerektiği başvuru
sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde
söz konusu eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgenin tamamlanarak veya düzeltilerek Kuruma
sunulmaması ya da belirtilen süre içerisinde sunulan bilgi veya belgeler çerçevesinde Kurum
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tarafından yapılacak ek inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuru sahibi tüzel kişiye lisans verilmesine engel teşkil edecek bir husus tespit edilmesi halinde lisans başvurusu
Kurul/Kurum tarafından reddedilir ve lisans alma bedelinin yüzde biri irad kaydedilerek başvuru evrakı iade edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi
ile bu fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (e) bendi eklenmiştir.
“Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, Kurum tarafından resen yapılan tadiller ile dağıtım
şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak hisse devrine ilişkin tadillerden lisans
tadil ücreti alınmaz.”
“b) CNG satış, OtoCNG ve toptan satış (OtoLNG) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG, toptan satış, toptan satış (OtoLNG) ve iletim
(LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller,”
“e) Dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılan hisse devrine ilişkin tadiller,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere
verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OTOLNG), sıkıştırılmış
doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri
ise Kurum tarafından gerçekleştirilir. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun
kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin
yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde
beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya
tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu
aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına
düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. Ancak, doğal gaz
depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek
yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı
değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın
altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi
ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto
LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin
rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.”
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“Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz
tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması ile lisans sahibi tüzel kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri birinci fıkrada belirtilen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir. Ancak;
a) Lisans sahibi şirkette doğrudan imtiyazlı hisseye sahip gerçek ve/veya tüzel kişinin;
imtiyazlı hissesini, şirket ortaklık yapısından ayrılması sonucunu verecek devirler hariç olmak
üzere hisse oranına bakılmaksızın şirkette hâlihazırda imtiyazlı hisseye sahip bir başka gerçek
veya tüzel kişiye devretmesi,
b) Lisans sahibi şirkette doğrudan/dolaylı hisse sahibi olan tüzel kişilerin bünyesinde,
bu maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamına giren hisse devirleri hariç imtiyazlı hisselerinin devri,
Kurul onayına tabi değildir. Lisans sahibi hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip altmış gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İlgili mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde Kurul her türlü tedbiri almaya yetkilidir.”
“Bu maddenin uygulanmasında;
a) Lisans sahibi tüzel kişinin ortağı olan bir gerçek kişi ile eşi ve reşit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim veya denetim kurulunda bulundukları ya da sınırsız sorumlu ortağı
oldukları şirketlere ait hisse ve diğer haklar,
b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere, bir tüzel kişi veya (a) bendinde sayılanların,
doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip olduğu
ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar,
tek kişiye ait sayılır. Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit hale gelmeleri
durumunda, lisans sahibi tarafından Kuruma gerekli bildirimde bulunularak lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Yapılacak lisans tadil işlemi, bedel alınmaksızın gerçekleştirilir.”
“Dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak pay devirleri ile lisans
sahibi tüzel kişide dolaylı pay sahibi tüzel kişinin sermaye artırımı işlemleri sonucunda meydana gelen sermaye payı değişimlerinde bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükümleri uygulanmaz. Lisans sahibi bu değişimleri Kuruma bildirmekle ve belediye veya belediye
şirketine yapılan hisse devri sonucunda lisans tadil talebinde bulunmakla yükümlüdür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“b) Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da
Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca veya
noter onaylı ortaklık pay defteri,”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN
ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA
GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, KONTROLÜ
VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin başlığı “ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; radyo frekans spektrumunda 10 kHz - 94 GHz frekans
bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti
limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Hücresel sistemler hariç olmak üzere;
a) Son kullanıcı terminal cihazları,
b) Uydu uplink ve radyolink cihazları,
c) Çıkış gücü 5 Watt ve altında olan diğer elektronik haberleşme cihazları,
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınır.
(4) Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından
en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunur.
(5) Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı işyeri, alışveriş merkezi
ve site gibi binalarda bulunması durumunda o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik
sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamaz.
(6) Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş
ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde güvenlik mesafesinin sınırı Kurum tarafından yerinde inceleme yapılmak suretiyle belirlenir ve güvenlik sertifikası Kurum Başkanının onayı ile düzenlenir.
(7) Bu maddedeki düzenlemelere aykırı bir durumun olması halinde işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibari ile söz konusu cihazın faaliyetini durdurarak ivedi olarak gerekli tedbirleri alır. Bu Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması kaydıyla Kuruma tekrar güvenlik sertifikası
başvurusunda bulunulur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kurum ölçüm yetki belgeli kuruluşların iş süreçlerine ilişkin gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Hücresel baz istasyonları ölçümleri için bu maddede açıklanan ölçüm yöntemlerine
ek olarak aşağıdaki hususlara da dikkat edilir.
a) Ölçümler; ölçülecek elektronik haberleşme cihazının anten yayın paterni dikkate alınarak antenin baktığı yönde, güvenlik mesafesinin dışında erişilebilen/ulaşılabilen en yakın
yerde üç noktadan yapılır.
b) Ölçümlerin asgari süresi anten/sektör başına en az 1 dakikadır.
c) Ölçümlerde ölçüm cihazının anten/probu yerden en az 1,5 metre yükseklikte bulunmalıdır.
ç) Bina içi sistemlerde sadece değişiklik yapılan antenler ve yeni kurulan antenler için
ölçüm yapılır.”
MADDE 6 – Aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesinde,
insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak uluslararası kuruluşlardan Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ile Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics
Engineering-IEEE) ve Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunun
(ICNIRP)’nin belirlediği limit değerlerin altında bir limit değer ihtiyatlılık ilkesi göz önünde
bulundurulur.
(2) Elektrik alan şiddeti;
a) İhtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, hücresel sistemlere ortam için izin verilen değer,
ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %70’i hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan
değerleri aşamaz.
b) Ayrıca, hücresel sistemler için ilave koruma olarak; aynı emisyon noktasında kurulu
bulunan her bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %20’si hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan değerler aşılamaz.
Tablo-1: Ortam ve tek cihaz için belirlenen elektrik alan şiddeti limit değerleri

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

17 Nisan 2018 – Sayı : 30394

MADDE 7 – Aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan elektronik haberleşme cihazlarından, bu Yönetmelik ile belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet
gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilmiş olan Güvenlik Sertifikalarından bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olan Güvenlik Sertifikaları geçerlidir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/4/2011
27912
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
117/2/2012
28207
215/2/2014
28914
312/2/2015
29265
49/10/2015
29497

—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2018/23

İşyeri

: Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. 29 Mayıs Cad. No:94/16 Kahramankazan/ANKARA

SGK Sicil No : 1287622.006
Tespiti İsteyen : Hizmet-İş Sendikası
İnceleme

: Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

unvanlı işverenliğe ait 1287622.006 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kahramankazan Belediyesinin kentsel dönüşüm iş ve işlemlerini Belediye ile birlikte
çalışarak yerine getirdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait 1287622.006 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2018/24

İşyeri

: Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No : 1063760.059, 1101960.059, 1117692.059, 1101956.059, 1411696.034
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme

: Technocast Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki
1063760.059 SGK sicil no’lu merkez işyeri ve Gaziosmanpaşa Mah. 5. Cad. No:10 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1101960.059 SGK sicil no’lu şubesi, birimlerinin tek işyeri olduğu yapılan asıl işin tam mamul veya yarı mamul olarak elektrikli ev aletleri imalatı işi olduğu,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda,
Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:12/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1117692.059
SGK sicil no’lu işyerinde bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanılan deneysel, bilimsel
ve teknik içerik taşıyan araştırma ve geliştirme faaliyetleri işi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Gaziosmanpaşa Mah. 6. Cad. No:26 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresindeki 1101956.059
SGK sicil no’lu şubesi ve İçerenköy Mah. Umut Sok. And Ofis Sit. No:10-12/30 Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki 1411696.034 SGK sicil no’lu şubesi, birimlerinin tek işyeri olduğu yapılan asıl
işin tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 4 sıra numaralı
“Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2018/25

İşyeri

: Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blk. B12/A 283 Kat:28
Esenler/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1121737.041
Tespiti İsteyen : Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN)
İnceleme

: Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş. unvanlı işveren-

liğine ait olan GOSB Tembelova Alanı 3100 Sok. No:3105 Gebze/KOCAELİ adresindeki
1121737.041 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Avon Kozmetik
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin depo işyeri olduğu, işyerinin kira sözleşmesi ile Klüh Destek ve
Profesyonel Hizmetler Tic. A.Ş.’ye kiralandığı, ürün toplama, koli kaplama, ürün besleme, etiketleme, paketleme, eleçleme, forklift ile istifleme gibi depolama faaliyetine özgü işlerin yürütüldüğü, depolama faaliyetinin tamamının yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğine ait
olan 1121737.041 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE
İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kurucunun işitme, konuşma veya görme engelli olması durumunda sözleşme engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda imzalanır. İlgilinin işitme veya konuşma
engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “verilmesi veya MERSİS’e yüklenmesinin” ibaresi “verilmesinin veya beyanname başka bir Müdürlükte onaylanmışsa beyannamenin bir örneğinin elektronik ortamda kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe iletilmesinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannamenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir.”
“(6) Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Belgelerin saklanması
MADDE 15 – (1) Kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte imzalanan sözleşme ile
düzenlenen imza beyannameleri, ilgili şirketin dosyasında saklanır.
(2) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi durumunda, ilgili Müdürlükçe beyannamenin bir nüshası bu amaçla oluşturulmuş dosyada muhafaza edilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 384)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kaynağı olan Hazine taşınmazlarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kamu idarelerince yapılacak tahsis
taleplerinde uyulması gereken hususlar ile bu taleplerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 47 ve 48 inci maddeleri, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ile 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Avan proje: Asıl projeden önce, yapılacak projeye esas olmak üzere hazırlanan taslak
projeyi,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,
ç) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde belirtilen idareler ile belediyeleri, belediyelere bağlı ve belediyelerin kurdukları ve üye oldukları
birlik ve idareleri; il özel idarelerini, il özel idarelerine bağlı ve il özel idarelerinin kurdukları
ve üye oldukları birlik ve idareleri ve köy tüzel kişiliklerini,
d) Kesin tahsis: Hazine taşınmazlarının Bakanlıkça hizmetin devamı süresince kamu
idarelerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını,

17 Nisan 2018 – Sayı : 30394

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

e) Ön tahsis: Üzerinde tesis yapılması plânlanan Hazine taşınmazlarının kesin tahsisi
yapılmadan önce, talepte bulunan kamu idarelerine tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması amacıyla
iki yıla kadar yapılan tahsis işlemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tahsis talepleri ve değerlendirme
Tahsis talepleri
MADDE 4 – (1) Kamu idareleri tarafından Hazine taşınmazlarına ilişkin tahsis taleplerinde aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
a) Talep edilen Hazine taşınmazının ihtiyacı karşılayacak en ekonomik ve en uygun taşınmaz olması gerekir.
b) İhtiyacı karşılayacak taşınmazlara sahip olan kamu idaresi öncelikle bu taşınmazları
değerlendirmelidir.
c) Daha önce tahsis edilen Hazine taşınmazlarından boş veya atıl olan ve tahsis amacına
yönelik olarak kullanılması mümkün olan alanlar kullanılmalıdır.
ç) Zorunlu haller hariç imar planında konut, ticaret ve sanayi alanı olarak ayrılan Hazine
taşınmazları için tahsis talebinde bulunulmamalıdır.
d) Tahsis taleplerinde kamu idarelerinin merkez birimlerinin uygun görüşleri bulunmalıdır.
e) Şehir merkezlerinde yürütülmesi gerekli olmayan kamu hizmetleri için şehrin gelişme
alanlarında bulunan Hazine taşınmazları talep edilmelidir.
f) Yapılacak yatırımın projesi için minimum düzeyde Hazine taşınmazı talep edilmelidir.
g) Kısmen tahsis talep edilen Hazine taşınmazının kalan kısmının atıl kalmasına sebebiyet verilmemelidir.
ğ) Yapılacak yapı ve tesislerin işletme giderlerini asgari seviyeye indirecek şekilde talepte bulunulmalıdır.
h) Tahsis taleplerine, yapılacak yatırıma ilişkin ihtiyaç duyulacak kapalı ve açık alanların yüzölçümü, kullanım ve yerleşim şeklini içerecek şekilde hazırlanacak avan proje eklenmelidir.
ı) İdare binası yapımı dışındaki tahsis taleplerinde (eğitim, sağlık, spor vb. amaçlı bina
ve tesis yapımı) bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Formun “1- Tahsis Taleplerine İlişkin Bilgiler”
kısmının doldurulması zorunludur.
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İdare binası yapımına ilişkin tahsis talepleri
MADDE 5 – (1) Kamu idareleri tarafından idare binası yapılması amacıyla Hazine taşınmazlarına ilişkin tahsis taleplerinde 4 üncü maddede belirtilenlerin yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara da uyulması zorunludur.
a) Mevcut idare binasının boş veya atıl olan kısımları öncelikle kullanılmalıdır.
b) Mevcut idare binasının bulunduğu taşınmazın boş veya atıl olan ve kullanılması
mümkün olan kısımları öncelikle değerlendirilmelidir.
c) Mevcut ve gelecek yıllardaki (on yıl) ihtiyaçlar (personel sayıları, kapalı/açık alan
vb.) dikkate alınmak suretiyle tahsis talebinde bulunulmalıdır.
ç) İdare binaları yapımı amaçlı tahsis taleplerinde bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Formun tamamının doldurulması zorunludur.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Tahsis talepleri, taşınmazın alternatif değerlendirme yöntemleriyle
ekonomiye kazandırılma imkânları da dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen hususlar da
göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
a) Tahsis taleplerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı defterdarlıklarca incelenmek suretiyle değerlendirilir. Bu maddelerde belirtilen hususlara uygun olmayan tahsis talepleri, Bakanlığa iletilmeksizin defterdarlıklarca reddedilir.
b) Mevcut idare binası kiralık olan kamu idarelerinin idare binası yapımına ilişkin tahsis
talepleri öncelikli olarak değerlendirilir.
c) Kamu yatırımının mahal itibarıyla başka yerde yapılmasının mümkün olmaması ve
zorunluluk durumları hariç olmak üzere, yapılacak kamu yatırımının maliyetinin Hazine taşınmazının değerinden düşük olmamalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 385)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, mahalli idareler hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya
ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarının
ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),
b) İdare: İllerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,
c) İhale bedeli: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere yapılan ihale sonucunda
oluşan bedeli,
ç) Kamu konutu: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça ekonomiye kazandırılacak kamu konutlarını,
d) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
e) Kurum: Mahalli idareler hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, döner
sermayeleri, fonları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş
diğer kamu idarelerini, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerini ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketleri,
f) Satış bedeli: İhale bedelini, öncelikli alım hakkının kullanılması halinde; bedelin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanarak hesaplanacak bedeli,
taksitle ödenmesi durumunda ise ihale bedelini,
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g) Satış işlemleri: Peşin satışlarda bedelin tahsilinden ferağ dâhil diğer işlemlere, taksitli
satışlarda ise sözleşmenin düzenlenmesine kadar olan süreci,
ğ) Tahmin edilen bedel: İhale konusu kamu konutunun tahmin edilen bedelini,
h) Yönetmelik: 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satış Kapsamı
Satışa konu edilebilecek kamu konutları
MADDE 4 – (1) Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve
hizmet tahsisli olan kamu konutları Kurumların talebi üzerine satışa konu edilebilir. Öncelikli
alım hakkı sahibi olan personelinin satın alma talebinin bulunduğu kat mülkiyeti kurulan kamu
konutlarının satışına öncelik verilir.
(2) Kat mülkiyeti kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti tesis edildikten sonra satışa konu edilir.
Satışa konu edilemeyecek kamu konutları
MADDE 5 – (1) Kamu konutlarından;
a) Özel kanunlar kapsamında satışı mümkün bulunmayanlar,
b) Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan ancak ilgili bakanlıklarca uygun görüş verilmeyenler,
c) Özel tahsisli olanlar,
satışa konu edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahmin Edilen Bedelin Tespiti, Öncelikli Alım Hakkı ve Satış İşlemleri
Tahmin edilen bedelin tespiti
MADDE 6 – (1) Tahmin edilen bedel genel bütçeli kamu idarelerine tahsisli bulunan
kamu konutları için, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdarece tespit edilir veya ettirilir.
(2) Genel bütçeli idareler dışındaki Kurumların mülkiyetlerinde bulunan kamu konutları
için tahmin edilen bedel, ilgili Kurum tarafından tespit edilir veya 6/12/2012 tarihli ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde
bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Kurumun talebi üzerine
İdare tarafından da tahmin edilen bedel tespit edilebilir.
Satış yetkisi
MADDE 7 – (1) Kamu konutlarının satışına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık yetkilidir. Satış işlemleri, Bakanlığın iznini müteakip Valiliklerce (Defterdarlık)
yürütülür.
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(2) Kamu konutlarının satışına ilişkin işlemlerde ilgili Kurumlar; Bakanlık tarafından
istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle, yapılacak işlemleri kolaylaştırıcı her türlü tedbiri
almakla ve Bakanlık tarafından yapılması istenilecek iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Öncelikli alım hakkı
MADDE 8 – (1) Kat mülkiyeti tesis edilen kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil)
ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu
hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.
Satış işlemleri
MADDE 9 – (1) Kamu konutlarının satış işlemleri, İdare tarafından 8/9/1983 tarihli
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.
Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana
ayrıca bildirilir.
(2) Satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle onbeş iş günü
içinde onaylanır. Öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş
iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılır ve bu durum şartnameye
eklenir. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilir.
(3) Tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahibinin;
a) Kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak
ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum en
yüksek teklif veren istekliye bildirilir.
b) Kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir
bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif
veren istekliye tebligat gönderilerek satış bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir.
(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin;
a) Oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin başkası üzerinde kalması
halinde satış işlemlerine ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında devam edilir.
b) Oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin üzerine kalması durumunda ayrıca ikinci fıkra kapsamında tebligat yapılmaksızın işlemlere devam edilir. Bu durumda
öncelikli alım hakkı sahibi indirim veya taksitlendirmeye ilişkin haklardan yararlandırılır.
(5) Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılır.
(6) Kurumların mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan kamu konutlarının satış
işlemi gerçekleşmesini müteakip beş iş günü içerisinde bu durum ilgili Kuruma bildirilir.
Ödeme şekli
MADDE 10 – (1) Öncelikli alım hakkı sahibi tarafından satış bedeli; peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödemesi halinde ise indirim uygulan-
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maksızın en az yüzde yirmibeşi peşin kalanı en fazla dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte en
fazla kırksekiz taksitle ödenir. Taksit adedi veya dönemleri, öncelikli alım hakkı sahibinin talebi
dikkate alınarak belirlenir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi,
süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda
ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair
kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine
ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. Ferağ
ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel 12 nci madde kapsamında ilgili hesaba aktarılır.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 11 – (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
a) İhaleyi yapan idarenin;
1) İta amirleri,
2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlar,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar
(ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
b) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilerin aynı zamanda öncelikli alım hakkı
sahibi olması durumunda, bu kişiler ihalelere katılamazlar ancak oturdukları konut için öncelikli
alım haklarını kullanabilirler.
Gelirler
MADDE 12 – (1) Kamu konutlarının satışından elde edilen gelirler;
a) Genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır
ve özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine
öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
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b) Özel bütçeli idarelerde muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir
olarak kaydedilir. İdareler bu gelirleri öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır.
c) Diğer kamu idarelerinde ise, kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına
aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve ilgili mevzuatına göre öncelikle personelinin
konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.
(2) Kamu konutlarının satış işlemleri sırasında yapılan masraflara esas olmak üzere, bu
konutların satış bedelinin yüzde beşi genel bütçenin “lojman satış geliri” hesabına gelir olarak
kaydedilir ve birinci fıkra kapsamında aktarılacak gelirlerden düşülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer işlemler
MADDE 13 – (1) Kamu konutlarının satış ihalesine başlanılmadan önce Kurum tarafından mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan ve satışa konu edilecek kamu konutlarına
ilişkin; taşınmaza ilişkin genel bilgiler, tahmin edilen bedel, kat mülkiyeti durumu, öncelikli
alım hakkı sahibi ve benzeri bilgiler Bakanlık Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Milli Emlak
Otomasyon Sisteminde (MEOP) bulunan “kamu konutları” modülüne işlenir.
(2) İhale tarihine kadar birinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik olması durumunda
buna ilişkin olarak anılan modülde gerekli değişiklikler yapılır. Kurumlar bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakla sorumludur.
(3) Bu Tebliğ kapsamındaki kamu konutlarının satışından elde edilen gelirlerden, Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında belediyelere ve il özel idarelerine pay verilmez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında satışı yapılan kamu konutunun tapuda ferağ verme işlemleri,
kamu konutunun maliki Kurumun görevlendirdiği kişi tarafından yapılır.
(5) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak standart form ve belgeler (şartname, sözleşme,
tebligat vb.) Bakanlıkça belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; Kanun, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 16/7/1984 tarihli ve
84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği ve
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
Esas No
: 2016/166
Karar No
: 2017/53
Sanık
: LAMĠA SECCEL, Muhammed ve Adle kızı, 1976 HALEP doğumlu, …
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Dörtyol Mah. 6663 Nolu Sk. No: 123 Hasköy
Altındağ/ANKARA adresinde oturur.
Suç
: 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Tarihi : 20/02/2016
Suç Yeri
: Ġslahiye/GAZĠANTEP
Karar Tarihi : 23/02/2017
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607
sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli
para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki
kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki haklardan mahkum
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi
uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların TCK.nın 54.
maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir.
Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE.
Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ
tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye
Mahkemesinde istinaf yasa yoluna baĢvurabileceğine. Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan
olunur.
1549

—————

HÜKÜM ÖZETĠ
: 2017/57
: 2017/485
: BEDĠRHAN ġIHO, Abdurrahman ve Halime oğlu, 01/01/1968 HALEPSURĠYE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mahallesi
Köseibrahimoğulları Sokak No: 7 Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur.
Suç
: 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet
Suç Tarihi : 04/02/2017
Suç Yeri
: Ġslahiye/GAZĠANTEP
Karar Tarihi : 27/09/2017
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607
sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/10 maddesi
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 1500,00 TL adli
para cezası ile cezalandırılmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve
Esas No
Karar No
Sanık
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2015/85 karar numaralı kararı da göz önüne alınarak, sanığın TCK 53/1. maddesinde belirtilen ve
53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki
haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi
gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık
yetkileri açısından ise koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak
sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi
uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir.
Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE.
Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ
tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye
Mahkemesinde istinaf yasa yoluna baĢvurabileceğine.
Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.
1550

—————

HÜKÜM ÖZETĠ
: 2014/264
: 2015/399
: MUHAMED ÖMER, Selim ve Meryem oğlu, 1980 HALEP doğumlu,
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ekrem Çetin Mahallesi Merkez/KĠLĠS
adresinde oturur. ĠĢ adresi: TC Kimlik No:
Suç
: 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet
Suç Tarihi : 22/04/2014
Suç Yeri
: Ġslahiye/GAZĠANTEP
Karar Tarihi : 07/12/2015
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607
sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli
para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki
kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki haklardan mahkum
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi
uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın
13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar
verilmiĢtir.
Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE.
Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ
tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz
yasa yoluna baĢvurabileceğine.
Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.
1660
Esas No
Karar No
Sanık

17 Nisan 2018 – Sayı : 30394

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ARSA SATILACAKTIR
Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden:
1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan
Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 220955 ada 4 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886
sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢı yapılacak taĢınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli,
toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aĢağıya çıkarılmıĢtır.
3 - Ġhale 27.04.2018 Cuma günü saat 10.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16.
Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.
4 - TaĢınmazların bedeli Ġhale ġartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.
5 - Ġhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a - Ġkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - Ġdari ġartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli Ġmza Beyannamesi,
f - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, Ġhaleye katılacaklarda aranacak
belgeler;
6 - Daha geniĢ bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. Ġnternet adresinden ve her gün
mesai saatleri içinde Belediye Emlak Ġstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00/1220-1227)
müracaat etmeleri gerekmektedir.
GEÇİCİ
ARSA M²

TOPLAM

TEMİNAT

BEDELİ

BEDELİ

BEDELİ

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALANI (M²)

NİTELİĞİ

(¨)

(¨)

(¨)

SATIKADIN

ARSA

220955

4

9.095,80 M²

KDKÇA

¨ 270,00

¨ 2.455.866,00

¨ 73.700,00
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AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE
GÖRE MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
: Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE
Ġhale Paketi Numarası
: AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım ĠnĢaatı
SözleĢme Paketi
Projenin Kapsamı
: Ġstanbul Ġlinde 4 Adet Eğitim Yapısının Güçlendirme ve
Onarım ĠnĢaatı ĠĢi
Projenin Süresi
: 170 Gün
SözleĢme Ġmza Tarihi
: 09 Nisan 2018
Kazanan Teklif Sahibi
Zarf AçılıĢı Teklif
Fiyatı KDV Hariç
Kazanan Teklif Sahibi
(TL)
Nil Yapı Malzemeleri ve ĠnĢ. Tic. A.ġ.
9.900.000,00 TL

Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç (TL)
9.900.000,00 TL

Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Zarf AçılıĢı Teklif
Fiyatı KDV Hariç
Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri
(TL)

Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
(TL)

Nil Yapı Malzemeleri ve ĠnĢ. Tic. A.ġ.
Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. A.ġ.
Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. &EnSa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda San.
A.ġ.&Sa-Fa Restorasyon San. ĠnĢ. San.
Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi
Köroğlu ĠnĢaat Taah. Ve Tuirzm Tic.
A.ġ.&Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic.
A.ġ. Ortak GiriĢimi
Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. ve Tic.
Ltd. ġti.
Doğan Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd.
ġti.&Adfen ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd.
ġti. Ortak GiriĢimi

9.900.000,00 TL
10.845.000,00 TL

9.900.000,00 TL
10.845.000,00 TL

11.200.000,00 TL

11.200.000,00 TL

11.475.000,00 TL

11.475.000,00 TL

11.820.000,00 TL

11.820.000,00 TL

13.450.000,00 TL

13.450.000,00 TL

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf AçılıĢı Teklif
Fiyatı KDV Hariç
(TL)

Reddedilme Nedenleri
3490/1-1
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4 KISIM 45 KALEM TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı, 4 kısım 45
kalem temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan
malzeme listesine ve teknik Ģartnamesine uygun olarak, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik Ģartname
belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis
veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı
adreste yayınlanacaktır.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik Ģartname belgesi ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 03.05.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarında
belirtilecektir
5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif
edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aĢan küsurat, Ofisçe
virgülden sonra iki basamak kalacak Ģekilde aĢağı yuvarlanacaktır.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR SARF MALZEMESĠ ĠLE
BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Teknoloji
Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sarf Malzemesi ile BiliĢim Malzemesi ihtiyaç
sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi ile istenilen Canon 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 (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, ihale dokümanı, marka 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, 25/04/2018 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, ihtiyaç sahibi kuruluĢça
hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Canon 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.
3522/1-1
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3 KALEM KILIÇ VE MEÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ġstanbul Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı
ihtiyacı 3 kalem Kılıç ve Meç, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan
teknik Ģartnamesi ile numunelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30/04/2018 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK TH 34 GEÇMELĠ VE TRAPEZ KESĠTLĠ ÇELĠK TAHKĠMAT
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık
Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 372.252 40 00 (70 hat)
Fax: 0 372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
:
Malzemenin Cinsi
Miktarı
a) Niteliği, türü ve miktarı
TH 34 Geçmeli ve Trapez Kesitli
Çelik Tahkimat
9 Kalem
b) Teslim yeri
: Yerli yükleniciler için: Müesseselerin iĢ sahası
Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen
yurtdıĢı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı
c) Teslim tarihi
: Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama
talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.
: Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını
müteakip 180 takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 23.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00
c) Dosya no
: 847-TTK/1574
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) ġartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri
- Teklif veren firmalar ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
g) Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı
teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara
iliĢkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur
ğ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
i) ġartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dökümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 23.05.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
3495/1-1
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SEYYAR KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: SEYYAR KOMPRESÖR alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/172393
Dosya no
: 1822469
1 - Ġdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Seyyar kompresör: 1 adet
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Armutçuk TaĢkömürü
ĠĢletme Müessesesi Ambarı Ereğli/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 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
: 25/04/2018 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,
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,
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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. CE belgeleri, satıĢ sonrası yetkili teknik servislerine ait belgeleri
4.2.2. Teknik Ģartname cevapları.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (onbeĢ)
oranında fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, 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 Cad.) 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 25/04/2018 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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SAYAÇ DEĞĠġĠMĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
İSKİ Genel Müdürlüğünden:
ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki ―Ġdare Ambarındaki
KullanılmıĢ Su Sayaçlarının ġartnameye Uygun Yeni Sayaç ile DeğiĢimi‖ ihalesi ĠSKĠ TaĢınır,
TaĢınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinin 22. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı
bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
DeğiĢime Konu Malzemenin Cinsi ve Miktarı:
Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

Birimi

1

KullanılmıĢ Su Sayacı

1.200.000

Kg

Malzemenin Bulunduğu Yer : ĠSKĠ Ġdare Ambarları ile Sayaç Depolama Alanları
Muhammen bedel

: 19.776.000,00 TL + KDV’dir

Geçici Teminat Bedeli

:

593.280,00 TL

Ġhale Usulü

: Kapalı Teklif Usulü

Ġhale Tarihi ve Saati

: 09/05/2018 - 11.00

Ġhalenin Yapılacağı Adres

: ĠSKĠ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Üst Zemin
Kat, 07 Nolu Oda Güzeltepe Mah. Alibey Cad.

Eyüpsultan/ĠSTANBUL
1 - Ġstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler ĠSKĠ
Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma ġube
Md.lüğü Kat: 1 02 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/ĠSTANBUL adresine verileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ġhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaĢmayan
teklifler değerlendirmeye alınmaz.
2 - Ġsteklilerin, aĢağıda belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur;
2.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) 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,
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c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi
f) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge (dekont)
3 - Ġhale dokümanı ve ekleri KDV Dahil 500,00.-TL bedel karĢılığında ĠSKĠ Genel
Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Yeni Hizmet Binası Satınalma ġube Md.lüğü
Kat: 1 02 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/ĠSTANBUL adresinden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
4 - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aĢamada iptal etmekte serbesttir.
5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim
günüdür.
6 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
7 - Ġdaremiz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi değildir.
Ġlan olunur.
3421/1-1

—— • ——

LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN KLĠMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/141515
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 10 Adet (DE 24000 tipi lokomotifler için-Montaj dahil)
Klima Sistemi (klima+invertör), teknik Ģartnameye göre
satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03.05.2018 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
03.05.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
3179/1-1
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ALÇI TAġI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Alçı TaĢı alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası

: 2018/175970

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164

b) Telefon ve faks numarası

: 332 734 59 30-36, 332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi

: -

Ereğli/KONYA

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: -

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

: 1.000 ton öğütülmüĢ ve elenmiĢ (Big-Bag torbalarda)

b) Teslim [yeri/yerleri]

: Ereğli ġeker Fabrikası, Fabrika deposu

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Tahmini 15.09.2018 - 15.01.2019 tarihleri arası

Alçı TaĢı

(sözleĢme sonrası verilecek termin programına göre)
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 04/05/2018 - 14:30

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
dahil 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:
1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Afyonkarahisar PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde
tapunun ―Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Haydarlı Köyü, Yeni Mahalle Mevkiinde‖ kayıtlı, 13
pafta, bila ada, 2845 parsel nolu 580 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir
Haydarlı PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır.
2 - Ġhalenin yapılacağı yer: EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi
PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 -ESKĠġEHĠR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 230 13 63,
Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.
3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde EskiĢehir PTT
BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü / Afyonkarahisar PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve
Teknoloji Müdürlüğünde incelenebilecek ve 25.00.-TL karĢılığı temin edilebilecektir.
4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri
teklif mektubu ile birlikte 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya
mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres
beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin
siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif
vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kiĢi olması
halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse
durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı
veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye
katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
sirküleri, her sayfası imzalı Ģartname ve ―Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu,
Milli Ġstihbarat TeĢkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel
kiĢiler‖ listesi içerisinde bulunmadıklarını ve terör örgütlerine iltisaklarının yahut irtibatlarının
olmadığına dair noter onaylı taahhütname ile birlikte en geç ihale günü 08.05.2018 saat 10.00’a
kadar EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye
Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102-ESKĠġEHĠR) teslim edilmesi
veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5 - SatıĢtan doğacak masraflar (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler
ile her çeĢit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler (sözleĢme damga vergisi, komisyon karar
pulu tutarı, tapu harçları vb.) alıcıya aittir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.
7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 08.05.2018 Salı günü saat 10.00’da EskiĢehir PTT
BaĢmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.
8 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli 300.000,00-TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup,
geçici teminat miktarı 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası) dır.
9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
Ġlan olunur.
3434/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çanakkale Belediyesinden:
ÇARġI, YAġAM MERKEZĠ VE OTOPARK ĠLE YAKIN ÇEVRESĠ ULUSAL MĠMARĠ
PROJE YARIġMASI
Son BaĢvuru Tarihi : 10/07/2018, Salı (17:00’ye kadar)
ĠletiĢim Adresi
: ĠsmetpaĢa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No: 132
17100
ÇANAKKALE
Telefon
: (0286) 444 17 17 - 1136
Fax
: (0286) 213 78 09
Web
: www.canakkale.bel.tr
e-posta
: yarisma@canakkale.bel.tr
1 - YARIġMANIN TÜRÜ VE ġEKLĠ:
YarıĢma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. YarıĢma konusu birden fazla
meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu
amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaĢmasına örnek
teĢkil edecek mekânların oluĢması için ―Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel
Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢma Yönetmeliği'ne‖
uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeĢitli
seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teĢvik etmek amacıyla yarıĢmaya
çıkılmaktadır.
2 - YARIġMANIN YERĠ
Çanakkale Ġli Merkez Ġlçe, KemalpaĢa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21,
22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m²’lik taĢınmaz üzerinde mevcutta Belediye ĠĢ Merkezi ve
Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. Söz konusu alan, kentin
yoğun kullanılan alıĢveriĢ, buluĢma ve rekreasyon iĢlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı,
Muammer Aksoy Parkı, Mehmetçik Bulvarı’na cepheli olup bir cephesinde de Telekom – PTT
Binaları ile Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.
3 - YARIġMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI
Mevcut durumda, alanda yer alan ĠĢ Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değiĢen ve
geliĢen gereksinimlerini karĢılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan ÇarĢı ve YaĢam
Merkezi’nin farklı yaĢ gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaĢam boyu sosyo-kültürel
faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent
merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla
yarıĢmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaĢ, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün
olacak Ģekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.
YarıĢma; Çanakkale’nin vizyonu koĢutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal
değerlerin nitelikli bir biçimde geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarıĢma ile iĢlevsel,
sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluĢturarak yarıĢma
alanının kentle bütünleĢmesi ve kentsel yaĢama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan
yarıĢma alanında; kent bütününde izlenen değiĢimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut,
ticaret, kültür gibi iĢlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüĢüm süreci gözlenmektedir.
Dolayısıyla yarıĢma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde
tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarıĢmacının söz konusu
alana iliĢkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakıĢı ve gözlemlerinin de önem taĢıdığının
bilinmesi gerekmektedir.
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YarıĢma alanında bulunan bina 1980’li yılların ikinci yarısında Belediye ĠĢ Merkezi ve
Katlı Otopark olarak yapılmıĢtır. Mevcut binada 5308,60 m² iĢ merkezi alanı ve 210 araçlık
4226,50 m² katlı otopark alanı bulunmaktadır. Sözü edilen bu alan ―Çanakkale Kentsel Sit Alanı
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı‖ kapsamında yer almaktadır.
Kentsel hizmetlerin çağdaĢ, iĢlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaĢacağı bir
biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde yeni bir cazibe merkezinin oluĢturulabilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilikçi ve iĢlevsel çözüm, çoğulcu bir
seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.
4 - YARIġMAYA KATILMA KOġULLARI
YarıĢmaya katılacak olan yarıĢmacıların aĢağıdaki hususları yerine getirmesi Ģarttır. Ekip
olarak katılanların her birinin bu koĢulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak
katılanların, Ġdare ile iliĢkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip
temsilcisi olarak katılım tutanağında belirtilmesi gerekir. YarıĢmaya en az bir mimar, bir inĢaat
mühendisi, bir Ģehir plancısı bulundurmak koĢulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı
üyelerden oluĢan ekipler katılabilir. YarıĢmaya ekip olarak katılan müelliflerin her biri idareye
karĢı müĢterek ve müteselsilen sorumludur. YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar;
4.1. T.C. VatandaĢı olmak,
4.2. T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, ĠnĢaat Mühendisleri Odası, ġehir Plancıları Odası üyesi
olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
4.3. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
4.4. Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak,
4.5. Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak,
4.6. YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
4.7. YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında
olmamak.
4.8. ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir. ) ġartname Çanakkale Belediyesi Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle dijital ortamda satın alınabilir. Ayrıca Halk
Bankası Çanakkale ġubesi
TR21 0001 2009 6380 0005 0000 90 no’lu hesaba Ģartname tutarını yatırdıktan sonra
alındı makbuzunu yarisma@canakkale.bel.tr e-posta adresine veya 0(286) 213 78 09 no’lu faksa
veya ―Çanakkale Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü/ĠsmetpaĢa Mahallesi, Demircioğlu
Caddesi No: 132 ÇANAKKALE‖ adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bu paragraflarda belirtilen Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar dahi projeleri
yarıĢmaya katılmamıĢ sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi
oldukları meslek odalarına bildirilir. YarıĢma Ģartname ve eklerine www.canakkale.bel.tr internet
adresinde yayınlanan yarıĢma bölümünden de ulaĢılabilir.
5 - YARIġMA TAKVĠMĠ
YarıĢmanın Ġlanı
: 17/04/2018, Salı
Sorular için son gün
: 11/05/2018, Cuma (17:00’ye kadar)
Cevapların Ġlanı
: 14/05/2018, Pazartesi
Yer görme için son gün
: 13/06/2018, ÇarĢamba
Proje Teslim Tarihi
: 10/07/2018, Salı (17:00’ye kadar)
Kargonun idare tarafından
teslim alınacağı son gün
: 13/07/2018, Cuma (17:00’ye kadar)
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Jüri Değerlendirme Tarihi : 20/07/2018, Cuma
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25/07/2018, ÇarĢamba
Kolokyum ve Tören Tarihi : Ġdare tarafından daha sonra belirtilecektir.
6 - JÜRĠ ÜYELERĠNĠN VE RAPORTÖRLERĠN ĠSĠMLERĠ
Seçici Kurul DanıĢman Üyeleri:
Ülgür GÖKHAN
: Belediye BaĢkanı
M. Kemal ALBAYRAK
: Ġmar ve ġehircilik Müdürü
Abdullah KELKĠT
: Peyzaj Mimarı - Prof. Dr.
Emin ULUGERGERLĠ
: Jeofizik Müh. - Doç. Dr.
Ġpek SAKARYA
: ġehir Plancısı - Dr. Öğretim Üyesi
Seçici Kurul Asıl Üyeleri:
Emre AYSU
: Mimar - ġehir Plancısı - Prof. Dr.
Hasan Ömer KORMAN
: Mimar - ġehir Plancısı
Yasemen SAY ÖZER
: Mimar - Doç. Dr.
Tankut BALKIR
: ĠnĢaat Yüksek Mühendisi
Ali Emrah ÜNLÜ
: Mimar
Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Arbil ÖTKÜNÇ
Mimar - Doç. Dr.
Ġsmail ÇALIġKAN
ĠnĢaat Mühendisi
Özgür ġahan ÖZER
ġehir Plancısı
Raportörler:
Seyyide GÜLTEKĠN
: ĠnĢaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi
Suzan DEMĠR
: ĠnĢaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi
Merve ERDĠK
: Mimar - Çanakkale Belediyesi
Raportör Yardımcıları:
Aynur ATAN
: Har. Kad. Teknikeri - Çanakkale Belediyesi
Ahmet YURAN
: Sanat Tarihçi - Çanakkale Belediyesi
7 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ġEKLĠ
60,000 TL
1. Ödül
2. Ödül
50,000 TL
3. Ödül
40,000 TL
Mansiyon
20,000 TL
Mansiyon
20,000 TL
Mansiyon
20,000 TL
Mansiyon
20,000 TL
Mansiyon
20,000 TL
Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla
jürinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıĢtır.
Belirtilen ödül, mansiyon ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarıĢma
sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29.
maddesine göre ödenecektir.
8 - YER GÖRME BELGESĠ:
Yer görme belgesi alma zorunludur. Yer görme müelliflerden birisi tarafından mesai
saatleri içerisinde raportörlükten randevu alınarak yapılabilir.
3505/1-1
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı’na, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Doçent
alınacaktır.
Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Doçent kadrosuna müracaat
eden adayların Rektörlüğümüze istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ġlanla ilgili ayrıntılı bilgilere
Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaĢabilirsiniz.
Kadroya müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaĢtırılan
ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul edilen ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Kriterlerine‖ uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların baĢvuruları kabul
edilmeyecektir.
Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığından ya da
http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun
doldurularak baĢvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.
Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama iĢlemlerinde güncellenmiĢ
AVES bilgilerinin bir çıktısının BaĢvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
Doktora unvanı YurtdıĢından alınmıĢ ise Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)
2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
Dilekçe
ÖzgeçmiĢ
Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından 4’er takım
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu
A.B.D./A.S.D.
BĠRĠMĠ
BÖLÜM
PROGRAM
UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp
Dahili Tıp
Kardiyoloji A.B.D. Doçent
1
1
Fakültesi Bilimleri Bölümü
3369/1-1

—— • ——

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.
BĠRĠMĠ
Tıp Fakültesi

BÖLÜMÜ
Cerrahi Tıp Bilimleri

ANABĠLĠM DALI
Üroloji

KADRO UNVANI
Doçent

ADET
2
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Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan
1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmıĢ
olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına
(Büyükdere Cad. No: 120/1 ġiĢli-ĠSTANBUL Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri
gerekmektedir.
BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

—— • ——

3043/1-1

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA).
VAKFEDENLER: Yücel ATASOY, Gökhan YILMAZ, Ahmet BĠLĠKLĠ, Muhibbi
KARTAL, Hasan SARIGÜL, Mehmet Ali KILIÇ, Erbay YAĞIġAN, Ercan KADER, Eyüp
ġAHĠN, Mehmet Akif AĞIRTMIġ, Deniz Okçay ERSOY, Süleyman TANRIVERDĠ, Zeynel
ÖNAL.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Ġstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2018 tarihinde kesinleĢen
16/01/2018 tarihli ve E: 2017/257, K: 2018/6 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Camilerin hayatın merkezinde yer alabilmesi için; eğitim, kültür,
sanat, spor, sağlık, yardımlaĢma ve sosyal alanlarda, yurt içinde ve dıĢında her türlü çalıĢmaların
doğrudan ve dolaylı yapılması/yaptırılması, iĢtirak edilmesi ve ilgililerin bu çalıĢmalardan
yararlanabilmelerinin sağlanmasıdır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 62.500,00 TL (AltmıĢikibinbeĢyüzTürkLirası) Nakit.
YÖNETĠM KURULU: Mehmet KESKĠN, Gökhan YILMAZ, Yücel ATASOY.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin uygun göreceği benzer amaçlı vakıf
veya derneğe devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

—— • ——

3488/1-1

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME ĠLANI
Kaf Peyzaj ĠnĢaat Turizm Seyahat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 4735
sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen 1 yıl süreyle bütün
kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 13/03/2018
tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır.
Kaf Peyzaj ĠnĢaat Turizm Seyahat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin
"7350657354" olan vergi kimlik numarası "4860400162" olarak düzeltilmiĢtir.
3485/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

3486/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3483/1/1-1

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

17 Nisan 2018 – Sayı : 30394

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3483/2/1-1
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Sayfa : 79

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3484/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3484/2/1-1
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Sayfa : 81

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3500/1-1
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3487/1-1
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Sayfa : 83

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3512/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARI
2018/11602 Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Ali Fuat
TAŞKESENLİOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan
Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin
Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/25)
–– Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384)
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)
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YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

21

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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