
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 136. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Mayıs 2018
ÇARŞAMBA

Sayı : 30423

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Hizmet Birimi: 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesinde yer alan hizmet birimlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Gelirler ve gelirlerden iadeler”
“(2) İşletme tarafından tahsil edilen gelirlerden, ilgili hizmet biriminin görüşü üzerine

fazla veya yersiz tahsil edildiği tespit edilen tutarlar, ilgilisine iade edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Hizmet birimleri tarafından hazırlanan fiyatlandırma tekliflerini karara bağlanmak

üzere Yönetim Kuruluna sunmak,”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2011 28156

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/8/2012 28385
2- 6/11/2015 29524



Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “çevre düzenleme projeleri” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “, teşhir tanzim projeleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer
alan “çevre düzenleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşhir tanzim” ibaresi ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) Teşhir tanzim projesi: Kültür varlıklarının teşhir tanzimi için iç mimari, tefriş, sergi
ve müze tasarımları, bilimsel araştırma işlemlerinin yapılması ile her türlü teknolojik, görsel,
video, grafik ve animasyon, donanım ve otomasyonların içerik ve senaryolarını içeren projeleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. (Bu bent kapsa-
mındaki bildirimlere Bakanlar Kurulunun 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fık-
rasının (g) bendi uyarınca belirlediği usul ve esaslar uygulanır. Bu bent kapsamında olduğu
tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada
yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan
kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu
doğmaz. Bu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve ka-
yıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.)”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ihale ilan” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya davet” ibaresi ve “ihaleye girebilmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az bir
yıldır” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “taahhüt edilerek” ibaresi ile aynı fıkranın
son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden
sonra gelen “proje müdürü” ibaresi “rölöve ve anıtlar müdürü” şeklinde değiştirilmiş, altıncı
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenme-
sinde değerlendirilmek üzere istenen bilgi ve belgeler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İsteklinin ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenmesinde istenecek bilgi ve bel-
geler ihale dokümanında gösterilir.

b) İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere is-
teklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde,
uygulama işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme
bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni oranında denetlediği
veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren belgeler istenir. İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde gerekli gö-
rülen diğer bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.”

“(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler
ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorun-
dadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

“(7) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim
belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014
tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müd-
detçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
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(8) İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale ta-
rihi dahil) en az üç gün öncesine kadar satın almaları veya idarece öngörülmesi halinde EKAP
üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP
üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil
ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın
alınmış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilan-

lar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale ya-
pılamaz. Ancak 14 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, ilanın
14 ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ihale tari-
hinden en az yedi gün önce hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya
ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak
ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. İlanın geçersizliğinin ihale
tarihinden önceki altı gün içinde anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

(2) İlanın geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde ihale iptal edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik ya-

pılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla
tespit edilir ve ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden
aynı şekilde ilan olunur. Ancak ilân veya davet yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını
veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin ida-
rece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında de-
ğişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası
olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını te-
min edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan de-
ğişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale
tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname
düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri
çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on iki gün öncesine kadar yazılı olarak açık-
lama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden beş gün öncesinde bilgi
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin
yazılı olarak gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sokak
sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin” ibaresi “sokak sağlıklaştırma çevre düzenleme
ve teşhir tanzim projelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendine aşağıdaki alt
bent eklenmiştir.

“3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Birim fiyat teklif cetveli ve eklerindeki çarpım ve toplamlarda hata
olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilir ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bı-
rakılır. Ancak elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Lib-
reOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin ve teklif cetveli
eki tüm analizlerin (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri) çarpım ve toplamlarında yazı-
lımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiya-
tının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sırala-
masının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmez ve bu farklılıklar isteklinin
teklif cetvelinde ve teklif cetveli eki tüm analizlerde (fiyat, nakliye, özel analizler ve benzerleri)
yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu dü-
zeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendir-
mesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilir.”
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“7) İhale kararının isteklilere bildiriminden itibaren itiraz süresi beş gündür. İhale so-
nucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren itiraz olmaması halinde itiraz süresi dolmadan,
itiraz olması halinde ise itiraz idarece sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; Koruma Bölge Kurulları tara-

fından I inci ve II nci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıkları ile I inci ve II nci derece
arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının; kullanım amacı durumu, konumu, fonksiyonu,
ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak rölöve, restitüsyon, resto-
rasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve
bunların uygulama işleri ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin
mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere en üst ihale yetkilisi veya en üst ihale yetkili-
since yetkilendirilen görevlilerin onayı alınmak suretiyle mesleki ve teknik yeterlilikleri ile
ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli isteklilerin tespiti için her yıl Bakanlıkça
yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde şeffaflık ve rekabeti arttırmak ve iki aşamalı olarak ihalenin
yapılabilmesini sağlamak açısından duyuruda bulunularak dosya halinde başvuruların alındığı,
başvuruların Bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmeleri yapılarak yeterli
olanlarının tespit edilip listelendiği, onaya bağlandığı ve Resmî Gazete’de yayımlanan listede
yer alan istekliler arasından en az 5 istekliye davet yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale
edildiği usuldür.

(2) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı ben-
zer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, birinci fıkradaki şartları taşıyan isteklilerin teklif bel-
gelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde şartname ve eklerini, davet belgeleriyle bir-
likte teklif verme son başvuru tarihinden yurt içindeki işlerde en az on dört takvim günü önce,
yurt dışındaki işlerde en az yirmi bir takvim günü önce en az beş istekliye verir veya ihale do-
kümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.

(3) İdarelerce davet edilmeyen isteklilere Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlik lis-
telerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın ihale dosyası satılamaz ve bu istekliler ihaleye ka-
tılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bı-
rakılır.

(4) İdare tarafından davet edilen istekliler; davet edilen veya Resmî Gazete’de yayım-
lanan ön yeterlik listelerinde yer alan veya yer almayan diğer istekliler ile ortaklık kurarak iha-
leye katılamazlar. Bu durumun ihale aşamasında tespit edilmesi halinde teklif değerlendirme
dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını
sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler. Geçerli tekliflerden en düşük
teklif sahibi istekli üzerine ihale bırakılarak sonuçlandırılır.

(6) Teklif sayısına göre ihale iptali değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali

halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi
bir hak talebinde bulunulamaz.

b) Açıldıktan sonra teklif mektubu içermediği tespit edilen dosyalar, teklif olarak kabul
edilmez. Tüm dosyalar açıldıktan sonra teklif veren istekli sayısının üçten az olduğunun tespit
edilmesi halinde yaklaşık maliyet açıklanmaksızın ihale iptal edilir. İhale kararı onaylanmadan
isteklilerin sunmuş oldukları dosyalar ve evraklar isteklilere iade edilmez. İhalenin iptal edil-
mesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(7) Bu usulle yapılan ihalede, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki esaslara uyularak
işlemler tamamlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Pazarlık usulü; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet

gösteren en az üç istekli davet edilmek suretiyle iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ihale usu-
lüdür. İdarelerin, KDV hariç 334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası)
(334.751,00 TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası) dâhil) tutarına kadar olan her
türlü işleri pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.
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(2) Pazarlık usulü ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhale konusu iş veya benzer
işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgeleri ve fiyat teklif-
lerini içeren ilk tekliflerini vermeleri istenir.

(3) İhalenin aşamaları:
a) Birinci aşamada; ihale komisyonu 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c)

bentlerine göre değerlendirme yaparak isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol
ederek yaklaşık maliyeti açıklamadan oturumu kapatır.

b) İkinci aşamada; isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınıp
23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) bentlerine göre değerlendirme yapılarak
ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi
içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin
teminat alınması zorunlu değildir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “ihtiyaçları” ibaresi “mal ve hizmet alımları ile uygulama işleri” şeklinde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 33 üncü madde çerçevesinde iş miktarında artma
veya eksiltme yapılabilir. İş miktarında artış meydana gelmesi halinde toplam sözleşme bedeli
birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan parasal tutarı geçemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar
hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ön mali kontrole tabi işlerde ise ön mali kontrol işlemlerinin tamamlanmasını iz-
leyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen yurt içi işlerde beş gün içinde, yurt dışı işlerde
on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde
kalan istekliye tebliğ edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun biçimde yerine geti-
rildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten
ve kesin hesap onaylandıktan sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Uygulama işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının
onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve
kesin kabul tutanağının tutanağı ile kesin hesabın onaylanmasından sonra kalanı,

b) Uygulama işleri dışındaki işlerde ise Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belge-
sinin getirilmesinden ve kesin hesabın onaylanmasından sonra; alınan mal veya yapılan iş için
bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti sü-
resi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bu-

lunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.
e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ta-

ahhüdünü yerine getirmemek.
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f) 35 inci madde hükmüne aykırı olarak sözleşmeyi devretmek veya devralmak.”
“(4) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda

bulundukları tespit edilenlere ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Sözleşmenin uygulanması sırasında üçüncü fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda

bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az
olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edi-
lenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı ve-
rilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan ba-
kanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin
ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde
ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

b) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket
ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından faz-
lasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama
kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna
göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye
şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla
bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

c) Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürür-
lüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

ç) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi
izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanmak
üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu
İhale Kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

d) İdareler, üçüncü fıkrada belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları
takdirde gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.

(5) İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, üçüncü
fıkrada belirtilen fiil veya davranışlardan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden
fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hak-
kında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhu-
riyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece dör-
düncü fıkraya göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla
bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla dördüncü fıkranın (b) ben-
dinde sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle hak-
larında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu hükümlere göre; mahkeme kararı
ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere
Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları,
Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen on beş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak
suretiyle duyurulur.”

MADDE 16 – Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2013 28718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2016 29892
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esasla-
rını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini araştırmak, korumak, muhafaza etmek ve bu ko-

nularla ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri yapmak,
b) Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğin temel unsurları olan canlı türlerini, bu türlerin ge-

netik yapılarını ve ekosistemleri uluslararası anlaşmalar gereği koruma altına almakla yükümlü
olması noktasından hareketle; biyolojik çeşitlilik konusunda değişik toplum kesimlerine teorik
ve pratik düzeylerde eğitim vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar ve projeler yapmak,
amaçları doğrultusunda bilgi toplayarak ve depolayarak biyolojik çeşitlilik veri tabanlarını
oluşturmak,

c) Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, arboretum, sera ve
gen bankası kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konmasının yanı sıra, taraf olu-

nan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesinde rol almak ve Türkiye'de biyolojik
çeşitlilik çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,
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b) Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri konusunda araştırma projeleri yapmak, konu ile
ilgili kurum ve kuruluşları teşvik etmek ve yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak, danış-
manlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini
artırmak ve Türkiye'nin biyolojik zenginlik veri tabanlarını geliştirmek,

c) Kamudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi biyolojik çeşit-
lilik konusunda kamu kuruluşları ve Üniversite arasında işbirliğini artırmak,

ç) Halkın Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda çalış-
malar yapmak,

d) Yurtdışında ve yurtiçinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu ge-
lişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak,

e) Kamuoyunu biyolojik çeşitlilik konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslar-
arası nitelikteki panel, kongre, konferans ve bunun gibi toplantılar düzenlemek, temsilci ve/veya
konuşmacı getirmek ve yollamak,

f) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri
yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak biyolojik çeşitlilikle
ilgili tüm konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitiminde yar-
dımcı olmak, bu amaçla uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları
düzenlemek,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak,
ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite bünyesinde tam

zamanlı ve kadrolu olarak çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcı-
larının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından
biri yerine vekâlet eder. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-
sil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev-
lendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iş-
leyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlen-
dirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye gö-
revlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim
Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu-
nun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve
öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin veya
diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler
arasından istekleri halinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına
seçilen kişilerden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yön-
temle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Se-
nato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HELAL TURİZM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SDÜ HETURAM): Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Helal turizm konusunda araştırmalar yapmak, 
b) Helal turizm konusunda proje çalışmaları üretmek, 
c) Helal turizm konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, 
ç) Helal turizm konusunda standardizasyon ve sertifikasyon faaliyetlerine katkıda bu-

lunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Helal turizm arzı ve talebi alanlarında araştırmalar yapmak,
b) Helal turizm alanında proje çalışmaları yapmak,
c) Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda helal turizm temalı eğitim içerikleri oluşturmak

ve sunmak,
ç) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki helal turizm araştırmalarını teşvik etmek, aka-

demik anlamda destek vermek,
d) Helal turizm ile ilgili seminer, konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikleri ger-

çekleştirmek ve gerçekleştirilen bu etkinliklere katılım göstermek,
e) Helal turizm ile ilgili bilimsel hakemli dergi çıkarmak,
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f) Yurt içi ve yurt dışında helal turizm alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği
olanakları geliştirmek,

g) Helal turizm alanının gelişimine katkıda bulunmak adına, alandaki standardizasyon
ve sertifikasyon faaliyetlerine destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda de-

neyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından
en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi
altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların
düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden,
bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık

faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaç-

larına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,
f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet

raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına
sunulur.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,
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b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-
ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışman-
lık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin

yapılmasına karar vermek,
f) Yerel çerçevede, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütü-

lecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına özel uzmanlık alanlarında

katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulun-
mak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı
sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bu-
lunan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi dolan
üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt
çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde

çalışma birimleri oluşturulabilir. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üni-
versite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına birim sorumluları
görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar
görevlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler
hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri
yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rek-

törlükçe karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 tarihli ve
2018/11512 sayılı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kon-
tenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş
tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım
Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara ve 14/4/2010 tarihli
ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
kârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İlk gelen ilk alır yöntemi (İGİAY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde

yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı konusu eşyanın gümrüğe sunulması sonra-
sında, ithalatı öngörülen miktarla sınırlı olmak kaydıyla, başvuru sırası dikkate alınarak tahsis
edildiği yöntemi,

g) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak
üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

ğ) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi
Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

h) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

ı) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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i) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY ve İGİAY’ye göre
tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

j) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli
bir dönemi,

k) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak
kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

n) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-
tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye ve İGİAY’ye
göre yapılacak olanlar için tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri
zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) web
sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan “E-imza Uygulamaları” linki altında bulunan “E-imza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-
leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak da bu
Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan belgelerin tam
ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik
imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kon-
tenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(6) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-
linde, başvurular Ek-3’de yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üze-
rinden Bakanlığa iletilir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık tarafından, gerekli görülmesi
halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istene-
bilir.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(9) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.
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(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(11) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kon-
tenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için elektronik ithal lisansında
kalan kısım kullandırılmaz ve söz konusu belge kapatılır.

(12) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı İGİAY’ye göre yapılacak olan tarife kon-
tenjanlarına başvuruda bulunmak için başvuru öncesinde eşyanın gümrüğe sunulmuş olması
şarttır. Bakanlığa yapılacak başvuruda, eşyanın gümrüğe sunulduğuna ilişkin Ek-2’de belirtilen
belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

(13) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen
belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde
yapılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak
Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ
hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan
firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan her-
hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis
edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular
olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY ve İGİAY’ye göre ya-
pılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu ta-
rife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(14) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da
birden fazla gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) için uygunluk yazısı aranan tarife kon-
tenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife
kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise
yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(15) Bu Tebliğ kapsamında tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kap-
samında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde ya-
zılması zorunludur.

(16) Ek-1’deki tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla GTİP için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
6 ncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;
a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
c) “İGİAY” ibaresi ilk gelen ilk alır yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Ku-

ruluşlar” sütunundaki;
a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

16 Mayıs 2018 – Sayı : 30423                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;
a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi”
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY ve İGİAY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için
ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı
miktarlarını belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılmaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça ya-
yımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlığa yapılan e-başvuru tarihi ve numarası esas alınarak, aynı tablonun
“Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kon-
tenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

(7) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri,
Ek-2’de belirtilen, “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in
tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı
ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam
ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan fir-
malara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu
kapsamda değerlendirilir.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı İGİAY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin tahsisat, Bakanlığa yapılan e-başvuru tarihi ve numarası esas alınarak, ilgili ürünün
gümrüğe sunulan miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis
edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir.
Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı mik-
tarını aşması halinde sadece kalan tarife kontenjanı miktarı kadar kısım için ithal lisansı dü-
zenlenir. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş)
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iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış top-
lam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenja-
nının, ilgili ürünün gümrüğe sunulan miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla talep edilen miktarla
orantılı şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firma adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru
formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elek-
tronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.
Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal li-

sansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında
ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içeri-
sinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal
lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(5) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası
ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve
“Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Yaptırım
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal
lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ
ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, Ba-
kanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu
Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 13 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna

ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife

kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içeri-
sinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/6)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gö-

zetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi, gümrük

beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı

internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uy-

gulamalarına Giriş” bölümündeki “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ay-

rıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

Belge Türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz

bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile im-

zalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde,

başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kulla-

nılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya

eklenen bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit

edilmesi halinde, ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belge düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan E-Posta adresine bildirimde bulunur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 8 – (1) 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6), 19/4/2006 tarihli ve 26144

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2006/8) ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/21) yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

Esas No  : 2018/471 

Suç : BaĢkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması 

Mahkemesi  : Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Evre ÜNSAL (TC Kimlik No: 11662060158) Ankara ili Altındağ ilçesi 

AktaĢ Mahallesi/Köyü Cilt No: 5, Hane no: 932, BSN: 25'de nüfusa 

kayıtlı Necdet ve AyĢe kızı, Altındağ - 06/01/1989 doğumlu, AydoğmuĢ 

Sokak AydoğmuĢ Apartmanı No: 7/2   Kolej/Çankaya/ANKARA 

adresinde oturur. 

BaĢkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 

suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Evre ÜNSAL hakkında Ankara 17. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 14/04/2015 gün ve 2014/753 Esas, 2015/194 Karar sayılı hükmün sanık 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. 

maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit 

edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

mahkumiyet hükmün ONANMASI, isteyen 28/12/2018 tarih ve 8. Bölüm 2015/185636 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 4309/1-1 

————— 

Esas No  : 2018/231 

Suç : BiliĢim sistemlerinin kullanılması suretiyle yarar sağlama 

Mahkemesi  : Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Nazmiye YILDIRIM (TC Kimlik No: 16600816514) Çankırı ili Çankırı 

Merkez ilçesi, Ayan Mahallesi/Köyü Cilt No: 34, Hane No: 42, BSN: 

13'de nüfusa kayıtlı Ġlhan ve Nazife kızı, Çankırı - 29/07/1982 doğumlu, 

Misket Mahallesi Ünal Apartmanı No: 104/18 Mamak / ANKARA 

adresinde oturur. 

BiliĢim sistemlerinin kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan yukarıda açık kimliği 

yazılı sanık Nazmiye YILDIRIM hakkında Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

13/01/2015 gün ve 2014/892 Esas, 2015/22 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının mahkumiyet hükmün ONANMASI, 

isteyen 26/12/2017 tarih ve 2. Bölüm 2015/65616 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

ilan olunur. 4310/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2018/2148 

SUÇ : 213 sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ T. : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yılları 

SANIK : Vecdi Köksal (Ġhsan oğlu Mukaddes’den olma 24/09/1956 doğumlu) 

  Cumhuriyet Caddesi Tozman Apt. 32/1 Küçükyalı Maltepe/ĠSTANBUL 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 

03/03/2015 gün ve 2014/552 E. 2015/80 K. sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

BOZMA, isteyen 26/02/2018 gün ve 19-2015/212618 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 4311/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/236000 

1 - Ġdarenin :  

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu 

Bulvarı Ġstasyon Caddesi No: 1 - SĠVAS 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 2217000 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : Ilıca istasyonu teslimi 60.000 m³ balast satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyon ġefliğine (3. kat 325 

nolu oda) 07/06/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda 

belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)  

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu ġefliğinde (3. kat 

325 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla 

Ġhale Komisyonu ġefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4330/1-1 
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3 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi BaĢmüdürlüğü ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine 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 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, 23/05/2018 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 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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. 4376/1-1 
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1 ADET Q-SWITCH ND: YAG LAZER SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

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

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2018/231021 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4268 - 3534 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E - posta : bapege@gmail.com.tr 

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET Q-SWITCH ND: YAG LAZER SĠSTEMĠ ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.05.2018 Salı günü - Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2.Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 4266/1-1 
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SARF MALZEME ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

11 kalem Sarf Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/232737 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalem Sarf Malzeme Alımı 

 

1 Exom Sequencing Kit 40 Adet 

2 BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit  5 Adet 

3 MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate with Barcode  2 Adet 

4 Plate Septa, 96 well  2 Adet 

5 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm  2 Adet 

6 POP-7 Polymer for 3500/3500xL, 384  10 Adet 

7 Anode Buffer Container  3 Adet 

8 Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series  3 Adet 

9 Septa Cathode Buffer Container  1 Adet 

10 Conditioning Reagent  1 Adet 

11 DNA Sequencing Clean-up Kit, 200 Preps  15 Adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4363/1/1-1 

————— 

LABORATUVAR CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

(2) Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/233718 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (2) Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

 

1 Maldi Görüntüleme Ġçin Numune Hazırlama Sistemi 1 Adet 

2 Maldi Görüntüleme Ġçin Soğutma ve Isıtma Sistemi 1 Adet 
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b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır.  Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır  

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4363/2/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi (II. 

Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 

ile ihale edilecektir. 
1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Cad. No: 60   18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) KeĢif Bedeli (2018 TEDAġ B.F. ile) : 1.012.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 70.840 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      

1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/05/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. 
No: 60   18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
 4235/2-2 



16 Mayıs 2018 – Sayı : 30423 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

AG-YG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Seydiler Organize Sanayi 

Bölgesine ait, AG-YG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 
1 - Ġdarenin Adresi : Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : AG-YG elektrik Ģebekesi, AG-YG elektrik yeraltı Ģebekesi, 

Telekom yeraltı Ģebekesi ile kamera sistemi yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 
(BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli  

   (2018 TEDAġ B.F. ile) : 6.657.200 TL 

f) Geçici Teminatı :    466.004 TL 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 31/05/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Seydiler 
Organize Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
 4267/2-1 



16 Mayıs 2018 – Sayı : 30423 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

AG-YG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesine ait, 

AG-YG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hayıtlı Mah. 23 Nisan Bulv. No: 172 MĠTSO Binası Milas/ 
MUĞLA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  AG-YG elektrik Ģebekesi ve kamera sistemi yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Milas/MUĞLA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 
d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli  

   (2018 TEDAġ B.F. ile) : 2.871.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    200.970 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/06/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
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1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hayıtlı Mah. 23 

Nisan Bulv. No: 172 MĠTSO Binası Milas/MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 350 TL 

karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 4271/2-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġlimiz Bayır Mahalle 154/151 parseldeki 632,55 m2 arsa 2886 Sayılı Yasanın 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 
 

Satılacak TaĢınmaz Arsa Bilgileri 
Tahmini Bedel 

KDV Hariç 
Teminat (%3) 

Ġhale 

Saati 

Mahalle: Bayır Mahalle 
Ġmar Bölgesi: 

Ticaret Alanı 
Arsa Bedeli Arsa Bedeli 

15.00 

Pafta: F29 D08 A2A Kat Adedi: 6 21.750.000,00 TL 652.500,00 TL 

Ada: 154 
Bina Yüksekliği: 

21,40 m 
  

Parsel: 151  Enkaz Bedeli Enkaz Bedeli 

Arsa: 632,55 m2  250.000,00 TL 7.500,00 TL 

Hisse Miktarı: Tam    
 

(Tapu kaydı beyanlar hanesinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapı Ģerhi 

bulunmaktadır.) 

Söz konusu arsa üzerinde 6306 Sayılı Kanuna göre riskli yapı tespiti yapılmıĢ bina 

bulunmaktadır. Ġstekli tarafından bedeller ödendikten sonra bina için yıkım ruhsatı alınarak tüm 

sorumluluk istekliye ait olmak üzere binanın yıkımı yapılarak tapu kaydında cins tashihi 

yaptırılacaktır. Yıkım süresi 15 günü geçemez. Yıkım ve tapu ve tashihi için istekli herhangi bir 

masraf ve hak talep etmeyecektir. Ġstekli teklif vermekle arsa ve binayı görmüĢ ve tüm Ģartları 

kabul etmiĢ sayılır. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ: 31/05/2018 PerĢembe günü Belediye Encümen toplantı salonunda 

yapılacaktır. 

3 - ĠHALEYE KATILMAK ĠSTEYENLERDEN ĠSTENECEK BELGELER 

1- Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 

2- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek. 

3- ġartname alındığına dair belge 

4- Gerçek kiĢiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 

5- Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

6- Gerçek kiĢiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2018 yılında alınmıĢ 

7- Ġmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 

8- Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2018 yılında alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9- Tüzel kiĢiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi noterden 

10- Ortak giriĢimlerde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi. 

(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) 
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4 - Devlet Ġhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen Ģahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. 

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

6 - Ġstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 

verebilirler. 

7 - Ġhale ile ilgili Ģartname 250,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

ĠĢ bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaĢmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve Ġcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. Web sitemizin ilanlar bölümü görülebilir.  

Ġlan olunur. 4174/1-1 

—— • —— 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Melikgazi Belediye Başkanlığından: 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 10.ada B blok olmak üzere 

brüt 155 m² 44 daire 3 dükkan inĢaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine 

göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Kayseri,  

Ġlçesi : Melikgazi,  

Semti : K. Karabekir,  

Pafta Ada/Parsel : Geçici 10. ada 

1 - Ġhale 05.06.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 8.838.661,44 TL. 

(Bu bedel inĢaat maliyet toplamıdır.) 

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

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

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içeresinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

Ekonomik kriterler; 

H - Ġstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 

Ġ - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

J - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin Ġdareye 

ibraz edilmesi. 

ĠĢ deneyim belgeleri; 

K - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az %80’i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyim belgesi 

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

M - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği 

Mimarlık´tır. 

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beĢ yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

N - Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 
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P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde 

bulundurmak zorundadır. 

 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR 

  

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına 

göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde; 

 

1- (Mesleki Unvan) için TL/Gün 

 
MÜHENDĠS & MĠMAR 200 

 

Ceza uygulanır 

4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm 

Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur 

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi 

Ģarttır. 

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inĢaat üzerinden tapu devirleri Ģu 

Ģekilde yapılacaktır. 

• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 

• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır. 

• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır. 

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Blok 18 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre 

verilmeyecektir 

• Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 

tarafından yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 4215/1-1 
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MEKANĠK ARIZA UYARI SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2018/230764 

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 : 1 adet Mekanik Arıza Uyarı Sistemi, teknik Ģartnameye 

göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 30.05.2018 - Saat 15:00 

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 

30.05.2018 günü saat 15:00’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. 4336/1-1 

————— 

SĠLĠNDĠR BAġLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/229960 

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 : 800 Adet Silindir BaĢlığı (Ham), teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu, 

b) Tarihi ve saati  : 31.05.2018 - 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 

31.05.2018 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 100,- 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. 4337/1-1 
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SANTRIFUJ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: SANTRIFUJ POMPA alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/229150 

Dosya no  : 1822484 

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  : Santrıfuj pompa: 7 kalem (18 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü; Amasra 

TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Ambarı Amasra/ 

BARTIN Karadon ve Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme 

Müessesesi Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 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  : 05/06/2018 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Pompalara ait performans eğrileri, 

4.2.2. Teknik Ģartname eki soru formu 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 Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/06/2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 4276/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

―Fabrikamız Makinistlik, Elektrik Atölyesi Kısımları, Kazan Dairesi, Meydan Kısımları, 

2 adet 16-20 t/h Kazanların Kızdırıcı Grubunun DeğiĢimi ve Argon Kaynak ĠĢlerinin yapılması 

Hizmet Alım ĠĢi ‖ T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/234273 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii     37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Makinistlik Bakım Onarım ĠĢleri, - Elektrik Atölyesi 

Kısımları Bakım Onarım ĠĢleri, - Kazan Dairesi Bakım 

Onarım ĠĢleri, - Meydan Kısımları Bakım Onarı ĠĢleri, - 

2 adet 16-20 t/h Kazanların kızdırıcı Grubunun değiĢimi 

ve Argon Kaynak ĠĢlerinin yapılması Hizmet Alım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren Meydan Kısmı 

Bakım-Onarım ĠĢleri için 30 takvim günü, Makinistlik 

Kısmı, Elektrik Atelyesi Kısmı ve Kazan Dairesi Kısmı 

Bakım-Onarım ĠĢleri için 45 takvim günü, 2 Adet 16-20 t/h 

Kazanların Kızdırıcı Boruları Demontajı ve TIG (argon) 

Kaynağıyla Montajı ĠĢi için 40 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2018 Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satıĢ bedeli (KDV 

Dahil) 170,00 TL’dir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da 

eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4331/1-1 
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TEPHĠR, ISITICI VE SATÜRASYON KAZANLARI APARATLARININ SU JETĠ ĠLE 

TEMĠZLEME HĠZMETLERĠ ĠġĠ T.ġ.F.A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAL VE HĠZMET ALIMI YÖNETMELĠĞĠ ESASLARINA  

GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/230731 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve faks numarası : 0 436 215 12 80 Faks: 0 436 215 13 30 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 
 

Aparatlar Miktar Ölçüleri 

I. Tephir 6400 Adet Ø31x35x3200 

IIA Tephiri (Cr-Ni) 5220 Adet Ø32x35x3005 

IIB Tephiri 3538 Adet Ø31x35x3005 

IIIA Tephiri (Cr-Ni) 3538 Adet Ø32x35x3005 

IIIB Tephiri 3538 Adet Ø31x35x3005 

IV. Tephir 3050 Adet Ø31x35x3005 

V. Tephir 1400 Adet Ø31x35x3005 

II. Satürasyon Isıtıcısı (Cr-Ni) 2 Adet 1136 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   568 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   740 Adet Ø32x35x4000 

Sulu ġerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)   740 Adet Ø32x35x4000 

I.Satürasyon Kazanları Ġç Yüzeyi 

(1 adet x 75 m²/adet) 
75 m² Ø 3150x7500 

II.Satürasyon Kazanları Ġç Yüzeyi 

(1 adet x 53 m²/adet) 
53 m² Ø 2250x7500 

 
ĠĢle ilgili detaylar teknik ve idari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUġ 

b) Tarihi ve saati : 31.05.2018 PerĢembe günü saat 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. 

Merkez/MUġ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. 

(Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 31.05.2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4283/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanlığından: 

TAġINMAZLAR 

1) Konya ili, Karatay ilçesi, Sarıyakup Mahallesi, 25797 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı 

677 m² arsa vasıflı taĢınmaz, 

2) Konya ili, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20359 ada, 32 numaralı parselde kayıtlı 330 m² 

arsa vasıflı taĢınmaz, 

3) Konya ili, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20358 ada, 17 numaralı parselde kayıtlı 474 m² 

arsa, yine aynı yerde 20358 ada, 19 numaralı parselde kayıtlı 333 m² yüzölçümlü arsa ve yine 

aynı yerde bulunan 20358 ada, 20 numaralı parselde bulunan 529 m² yüzölçümlü arsa vasıflı 

taĢınmazların tevhit edilmesi ile kat karĢılığı inĢaat ihalesi yapılacaktır. 

1 - ĠDARENĠN 

a) Adı : TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠ KONYA ġUBESĠ 

b) Adresi : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ 

NO: 7 MERAM/KONYA  

c) Telefon ve faks numarası : 0 332 351 42 13 / 0 332 351 42 11 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari 

2 - ĠHALE KONUSU YAPIM ĠġĠNĠN 

a) Yukarıda tapu bilgileri verilen taĢınmazlar üzerine kat karĢılığı inĢaat ihalesi 

yapılacaktır.  

b) Yapılacağı yer : KONYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

3 - ĠHALENĠN 

a) Yapılacağı yer : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ 

NO: 7 MERAM/KONYA adresinde yapılacaktır. 

b) Zarf Teslim Tarih ve Saati : 11.06.2018 - Saat: 14:00 

c) Açık Arttırma  

    Tarih ve Saati : 13.06.2018 - Saat: 14:00 

d) ġartnamelerin her bir dosyası 100 TL bedelle ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU 

MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE 

BAġKANLIĞI adresinden temin edilmesi gerekmektedir. 

4 - ĠHALEYE KATILMAK ĠSTEYENLERDEN AġAĞIDAKĠ ġARTLAR ARANIR. 

a. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) 

b. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2018 yılı içinde alınmıĢ) 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

2018 yılı içinde alınmıĢ tescil belgesi, 

c. Ġmza sirküleri 
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a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi 

vermesi, 

e. Diğer Belgeler 

1. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluĢuna, tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına 

vb. bilgilerine iliĢkin son durumunu gösterir) 

2. Ġdari, Teknik ġartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul 

edildiği anlamını taĢımak üzere kaĢeli ve imzalı Ġdari ġartname ve Ġhale Dokümanları, 

3. Vergi Levhası fotokopisi 

4. Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname 

(Firma yetkilisi tarafından kaĢelenerek imzalanmıĢ olarak) 

5. ġartname alındı makbuzu 

6. Bu ġartnamenin 6/B maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 

7. Ġhale Teknik ġartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini 

vermesi, 

8. Ġhale Teknik ġartnamesi Madde-4’de istenen belgeler, 

9. Ġhale Mali ġartnamede istenilen belgeler, (Mali Ģartname 3-c bendinde istenilen belge 2 

nolu zarfa konulacaktır.) 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

Ġlan olunur. 4377/1-1 

—— • —— 

OFĠS MOBĠLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan ofis mobilyaları idari ve teknik Ģartname hükümlerine 

göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07.06.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 08.06.2018 günü saat 10:30’da Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4372/1-1 
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DĠKĠLĠ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ : TRABZON ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

TARĠHĠ : 30.05.2018 

SAATĠ : 14:00 

YERĠ : Trabzon Orman 

 

Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 TONYA OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

438 499,74 1 95,11 1.426,00 

2 DÜZKÖY OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

113 229,062 1 109,00 749,00 

3 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

261 655,836 1 113,45 2.232,00 

4 DÜZKÖY OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

186 187,332 1 118,50 666,00 

5 DÜZKÖY OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

155 350,901 1 118,91 1.252,00 

6 TONYA OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

103 269,785 1 119,50 967,00 

7 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

135 169,032 1 130,00 659,00 

8 TONYA OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

136 240,608 1 131,65 950,00 

9 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

214 349,841 1 135,00 1.417,00 

10 TONYA OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

320 708,208 1 135,50 2.879,00 

11 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

220 496,232 1 146,00 2.173,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

12 
AKÇAABAT 

OĠġ 

Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 
 

1016 1124,12 4 150,00 5.058,00 

13 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
275 471,939 1 74,35 1.053,00 

14 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
510 712,712 1 85,00 1.817,00 

15 TONYA OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
200 736,864 1 100,65 2.225,00 

16 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
340 400,369 1 103,00 1.237,00 

17 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
492 907,51 1 104,00 2.831,00 

18 TONYA OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
460 1377,755 1 114,00 4.712,00 

19 DÜZKÖY OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
645 1269,609 1 123,50 4.704,00 

20 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
546 766,441 1 135,00 3.104,00 

21 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
225 336,452 1 143,00 1.443,00 

22 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
622 1300,336 1 145,00 5.656,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

23 TONYA OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
297 1254,347 1 147,44 5.548,00 

24 TONYA OĠġ 

Ġbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

 
149 697,913 1 150,50 3.151,00 

25 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

385 401,745 1 88,00 1.061,00 

26 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

942 699,708 1 93,00 1.952,00 

27 
VAKFIKEBĠR 

OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

1680 781,815 1 95,00 2.228,00 

28 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

84 117,047 1 100,00 351,00 

29 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

220 330,07 1 108,50 1.074,00 

30 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

144 283,678 1 113,00 962,00 

31 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

103 184,707 1 118,00 654,00 

32 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 
 

69 53,846 1 120,00 194,00 

33 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Yapraklı 

+ Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 

 
404 530,511 1 92,00 1.464,00 

34 DÜZKÖY OĠġ 

Yapraklı 

+ Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 

 
232 98,669 1 99,50 295,00 

35 
ġALPAZARI 

OĠġ 

Yapraklı 

+ Ġbreli 

Dikili 

Ağaç 

 
425 1262,585 1 101,56 3.847,00 

 
TOPLAM 

  
12746 20257,325 38 4.056,62 71.991,00 
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1 - ĠĢletme Müdürlüğümüz satıĢ yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 38 adet 

parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢgününde aynı yer ve saatte yapılır. Ġlandan sonra çalıĢma saati 

değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3 - Bu satıĢa ait ilan, SatıĢ Öncesi Bilgi Cetveli ve Ģartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) ĠHALELER bölümünde, ĠĢletme Müdürlüğümüz ve müstakil ġefliklerimizde 

görülebilir. 

4 - MüĢteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. Ġhaleye 

katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale 

saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte 

olup, geçici teminatı yatırarak Ġhale BaĢvuru Formunu imzalayanlar Ģartname hükümlerini kabul 

etmiĢ sayılacaktır. 

5 - SatıĢa iĢtirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı SatıĢ ġartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak 

alınacaktır. Vadeli satıĢlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. Vadeli 

satıĢlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8 - Dikili ağaç satıĢlarının vadeli açık artırmalı satıĢlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, 

fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. SatıĢın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9 - Müsadereli ürün satıĢları peĢin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10 - Vadeli olarak satıĢ yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır. 

11 - Kesin teminatın yatırılması koĢulu ile satıĢ için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1,2 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır. 

12 - Ġhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 

değiĢebilecek olup, bu ürünlere iliĢkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün ĠĢletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri SatıĢ Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satıĢları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: 

Telefon : 0 (462) 230 2178 

Fax No : 0 (462) 230 21 89 4282/1-1 
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T.Ü. 4.200 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURTLARI VE SOSYAL TESĠSLERĠ YAPIM ĠġĠ ĠRTĠFAK 

HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

MADDE 1 - Ġhale konusu taĢınmaz malın niteliği, yeri miktarı 

Ġli : Edirne 

Ġlçesi : Merkez 

Mahalle/Köyü : Demirkapı 

Ada No : 1494 

Pafta No : E17D13b4b 

Parsel No : 69 

Alanı : 35.693,85 m2 

Mülkiyet Durumu : Tamamı idareye aittir. 

Cinsi : Arsa 

Tapudaki ġerhler : Yok 

Sınırları : Planındadır 

Niteliği : TaĢınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır. 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taĢınmazın üzerinde 4.200 

KiĢilik Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım ĠĢi amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 

idare binası toplantı odasında, 29.05.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği, 

Ġhale dokümanı Üniversitemiz Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığından bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını Trakya 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası 

Edirne Merkez ġubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba 1.000,00 - 

TL yatırılması, karĢılığından satın alması zorunludur. 

MADDE 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

a) Ġhalenin yapılacağı adres: TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı ĠĢleri ve 

Teknik Daire BaĢkanlığı Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. No: 76 Balkan YerleĢkesi/EDĠRNE 

Tel: 0 284 235 20 07 Faks: 0 284 223 42 17 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı Balkan YerleĢkesi/EDĠRNE 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi: 29.05.2018 

d) Ġhale (son teklif verme) saati: 14:00 

e) Ġhale komisyonunu toplantı yeri TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Yapı 

ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif 

usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. Ġrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkı 

tapuya tescili tarihinde baĢlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile 

sözleĢme imzalanacaktır. 
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MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı: 

Ġlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 185.312,00 TL + KDV TL (YüzseksenbeĢbin 

üçyüzoniki Türklirası + KDV) 

Ġlk yıl irtifak hakkı bedeli, istekli tarafından onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 

15 (onbeĢ) gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına veya 

idarenin banka hesabına nakden yatırılır. 

Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 55.593,60 TL (EllibeĢbin 

beĢyüzdoksanüç Türklirası, AltmıĢ KuruĢ) 

Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Trakya Üniversitesi 

Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne 

Merkez ġubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba ihale saatine kadar 

yatırabilirler. 

MADDE 6 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunundaki, aynı 

Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki 

Ģartlan taĢımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aĢağıda istenilen belgeleri 

ihale dosyasında sunmaları zorunludur (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır); 

Ġhaleye katılabilme Ģartları 

MADDE 7 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

A) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir; 

a) BaĢvuru Dilekçesi Örneği. 

b) Kanuni ikametgah belgesi (Ģirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

c) Tebligat için adres beyanı. 

d) Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri 

bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

belge, 

e) Ticaret Sicil Gazetesi 

f) Teklif sahibince Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ vergi borcu yoktur yazısı. 

Kollektif Ģirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki Ģekilde vergi borcu olmadığını ayrı 

ayrı belgelendirecektir. 

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan Ġhale ilan tarihinden sonra alınacak, Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge, 
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h) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

ı) Sabıka Kaydı (Ġhaleye katılan istekli tüzel kiĢilik ise; bu maddede istenen belge Limited 

ġirketlerde ġirket Müdürüne, Anonim ġirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu BaĢkanına 

ait olacaktır.) 

i) Ġhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin 

yapıldığı yıla ait imza sirküleri. 

j) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak vekilin 

ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli 

imza sirküleri. 

k) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler, 

l) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi, 

m) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa uygun olarak hazırlanmıĢ geçici teminat mektubu 

(Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına iliĢkin iĢin adının 

açıkça belirtilmiĢ olduğu banka dekontu. 

n) Ġhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu. 

o) Teklif mektubu, 

p) Geçici Teminat Mektubu. 

r) Ġhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmıĢ/yapmakta olduğu iĢlerle ilgili, KYK ile 

ön protokol veya kira sözleĢmesi ile en az 4.000 yatak kapasiteli öğrenci yurdu veya tek 

sözleĢmeye dayalı olarak en az 600 yataklı hastane veya yaĢlı bakım evi vb. bir tesis yapmıĢ 

olmak ve bunu belgelemek. 

s) Yer Görme Belgesi 

B) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġsteklinin toplamda 110.000.000,00-TL olan muhammen bedelin %100’ünden az 

olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

C) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 
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Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri;  

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da 

bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi 

sunar. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

D) ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen 

bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

MADDE 8 - Ġhale 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak 

hakkı tesisi Ģeklinde aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. 

A) Tekliflerin hazırlanması: 

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 

hangi iĢe ait olduğu yazılır. 
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Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

B) Tekliflerin verilmesi: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon 

baĢkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

C) DıĢ zarfların açılması 

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiĢ olduğu bir tutanakla belirtildikten 

sonra dıĢ zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınıĢ sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin 

ve geçici teminatın tam olarak verilmiĢ olup olmadığı aranır. DıĢ zarfın üzerindeki alındı sıra 

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan 

isteklilerin teklif mektubunu taĢıyan iç zarflar açılmayarak baĢkaca iĢleme konulmadan, diğer 

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar Ġhaleye katılamazlar. 

D) Ġç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması 

Teklif mektuplarını taĢıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan baĢkası 

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon 

baĢkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon baĢkanı ve 

üyeleri tarafından imzalanır. 

ġartnameye uymayan veya baĢka Ģartlar taĢıyan veya D.Ġ.K.’nun 37’nci maddesinin son 

fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü 

olarak almaya baĢlar. Sözlü tekliflerin alınması iĢlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. 

Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiĢ en yüksek teklifin altında bir teklif 

verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek 

istekli kalıncaya kadar devam eder. 

Komisyon, uygun gördüğü aĢamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. 

Ġhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir. 

MADDE 9 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

Ġlan olunur. 4261/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sultanhanı Ġlçesi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı  

VAKFEDENLER :Sultanhanı Kaymakamlığı 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: AKSARAY 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2018 tarihinde tashih edilen, 05.04.2018 

tarihli, E:2018/80, K:2018/200 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalıĢmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiĢ mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiĢ görevleri ifa etmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL nakit 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonuna intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  

 4332/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: ġefkateli Eğitim ve YardımlaĢma Vakfı  

VAKFEDENLER: Sami DanıĢman, Bahriye DanıĢman, ġeref DanıĢman  

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.03.2018 tarihinde kesinleĢen, 28.12.2017 

tarih ve E:2017/382, K:2017/638 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Ġhtiyaç sahibi; bakıma muhtaç; kimsesiz veya yalnız ihtiyarlar; 

sokakta kalmıĢ kimsesizler, çocuklar ve gençler; evlenmek isteyen muhtaç kimseler; iĢsiz veya 

yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler; her türlü doğal afete maruz kalmıĢ kimseler ile adı ne 

olursa olsun bir üçüncü kiĢi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan tüm kimselere yardım etmek; 

… ve senetteki diğer hükümleri yerine getirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL, (AltmıĢbinTürkLirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Sami DanıĢman, Bahriye DanıĢman, ġeref DanıĢman 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Sami Efendi Ġlim ve Kültür YardımlaĢma Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 4333/1-1 

————— 

AyĢe Akın Camii ve Hayri Vakfı, Finike Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/04/2014 

Tarihinde kesinleĢen 22/11/2017 tarih ve E:2016/11, K: 2017/287 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4334/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Prokon Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 759082, 689861 ve 
635604 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Prokon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yusuf 
BALYEMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238) 
denetçi belgesinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 11.05.2018 tarihli ve 84138 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 4364/1-1 
————— 

Manisa Ġlinde faaliyet gösteren 363 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Ġntest MüĢ. Su 
ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su Sondaj Zemin Etüd ĠnĢ. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti. Laboratuvarının, 
Laboratuvar Ġzin Belgesine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu 
fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iĢlem tesis edilmesine, Ancak Ġntest MüĢ. Su ve 
Beton Lab. Hiz. Jeo. Su sondaj, Zemin Etüd ĠnĢ. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 06.08.2016 tarih 
ve 29793 sayılı Resmi Gazete ilanı ile belgesi iptal ve sözleĢmesi fesih edilerek teminatı irat 
kaydedildiğinden bu yaptırımın mahkeme kararı veya herhangi bir düzeltme nedeniyle 
kaldırılması halinde yukarıda belirtilen idari müeyyide uyarınca kuruluĢun belge iptali ile 
sözleĢmesinin fesih iĢlemlerinin devam ettirilmesi ve irat edilen teminatının iade edilmemesi için 
Bakanlık Makamına teklifte bulunulmasına, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası 
gereği Ġntest MüĢ. Su ve Beton Lab. Hiz. Jeo. Su Sondaj Zemin Etüd ĠnĢ. Tur. San. ve Tic. Ltd. 
ġti.’nin ortağı olan Hüseyin TOSUN’un üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 27.03.2018 tarih ve 548/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 09.05.2018 tarih ve 82859 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 4365/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak 

illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen 
ham petrol ile ilgili olarak ARĠ/GYP/K/N47-b4-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak 
için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4323/1-1 
————— 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak 
illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen 
ham petrol ile ilgili olarak ARĠ/GYP/K/N47-b1-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak 
için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4324/1-1 
————— 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak 
illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen 
ham petrol ile ilgili olarak ARĠ/GYP/K/N47-b2-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak 
için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
 4325/1-1 

————— 
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Mardin ve ġırnak 

illerinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen 
ham petrol ile ilgili olarak ARĠ/GYP/K/N47-b3-1 paftasında 1 adet petrol iĢletme ruhsatı almak 
için 02.05.2018 ve bunu tamamlayan 07.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
 4326/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

13824 ada 18 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur.  4270/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hizmetli olarak görev yapan Ġsa 

TaĢçı’nın 26.05.2016, 02.06.2016, 03.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 24.06.2016, 

27.06.2016, 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 01.07.2016, 14.07.2016, 19.07.2016, 

20.07.20016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 29.07.2016, 22.08.2016, 

23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 26.08.2016, 21.09.2016, 23.09.2016, 27.09.2016, 

28.09.2016, 29.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016, 

07.10.2016, 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 

18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 

27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 04.11.2016 tarihlerinde 

toplam 56 (Ellialtı) gün izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suretiyle ―Özürsüz olarak 

bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla, Üniversitesince 

hakkında yapılan soruĢturma sonucunda ―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile 

cezalandırılmasına iliĢkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 29.03.2018 tarihli toplantısında 

görüĢülmüĢ olup, alınan 2018/34 sayılı karar ile reddine oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

Ancak, Yüksek Disiplin Kurulu kararı Ġsa TaĢçı’nın bilinen son adresine tebliğ 

edilememiĢ ve tebligata elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 29.03.2018 tarihli toplantısında alınan kararla, 

Ġsa TaĢçı’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi 

uyarınca ―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması yönündeki Üniversite 

teklifinin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesinin (c) bendi uyarınca reddine oybirliği ile karar 

verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 4279/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Bursa Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 18.04.2018 günlü yazıda; Adem ve Nazmiye Oğlu, 

16855345692 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Bursa Ġli, Mustafa Kemal PaĢa Ġlçesi; Vıraca 

Mahalle/Köyü, Cilt No: 10, Aile Sıra No: 76, Sıra No: 13'da kayıtlı Fatih SAÇAN'ın, Baro 

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2018 gün ve 104-27 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 4319/1-1 

————— 

DUYURU 

Ġstanbul Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 25.04.2018 günlü yazıda; Mustafa ve Emine Oğlu, 

54379371964 TC Kimlik Nolu, 1975 doğumlu, Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi; Sarıgöz Mahalle/Köyü, 

Cilt No: 17, Aile Sıra No: 41, Sıra No: 9'da kayıtlı Yavuz GÜMÜġ'ün, Baro Yönetim Kurulu'nun 

15.03.2018 gün ve 14-23 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir 

daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar 

verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 4318/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4380/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4381/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

BERDAN TEKSTĠL SAN. TĠC. A.ġ. 

Tasfiye Memuru 

Hakkı ReĢit YALÇIN 

Verimli Mah. Verimli Sok. No: 61 

Tarsus/MERSĠN 

Müdürlüğümüzce firmanız adına tescilli 11.09.2007/IM024283, 11.09.2007/IM024281, 

21.09.2007/IM025333, 21.09.2007/IM025330, 28.09.2007/IM026069, 28.09.2007/IM026068, 

10.10.2007/IM027169, 10.10.2007/IM027168, 06.11.2007/IM029369, 09.01.2008/IM000294, 

21.01.2008/IM001049, 21.01.2008/IM001062, 28.01.2008/IM001630, 28.01.2008/IM001632, 

22.02.2008/IM003762 ve 08.07.2008/IM015128 tarih/sayılı beyannameler muhteviyatı 

eĢyalardan kaynaklanan ihtilafa iliĢkin olarak; Ġstanbul 2. Vergi Mahkemesinin Esas No:2017/453 

Karar No: 2017/2023 sayılı kararı gereği 39.828,00-TL'lik kısmının ödenmesi hususu bilgilerine 

tebliğ olunur. 4317/1-1 

—— • —— 
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel Ģartları 

taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ġlkeleri‖ndeki esaslar 

uygulanacaktır. 

2 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde 

belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 

nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca 

onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu 

kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde 

Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Duyuru BaĢlama tarihi : 16.05.2018 

Son BaĢvuru tarihi : 30.05.2018 

NOT : 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluĢturulan bilimsel 

dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen baĢvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

  2 - Ġlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel BaĢkanlığı web 

sayfasında yayınlanmıĢtır. 

  3 - Süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adet Der. Açıklama 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Tasavvuf Doçent 1 1 

Ġlgili alanda Doçentlik 

unvanı almıĢ olmak. 
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Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeĢitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (Ġlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen Ģartları 

sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki Ģartları taĢımaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 

alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen baĢvuruda bulunacaklardır. Posta ile 

yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölüm 

ABD / 

ASD/PR Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Açıklama 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Ağız, DiĢ ve 

Çene 

Radyolojisi 

Doçent 

1 1 

Sistemik hastalıklar ile ilgili 

çalıĢmıĢ olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık Ġç Mimarlık 1 1 

Sergi tasarımı ve ziyaretçi 

davranıĢı konularında 

uluslararası yayınlar yapmıĢ 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

3 1 

Çocuk Alerji/Ġmmünoloji 

Uzmanı olmak, Havayolu 

Epiteli konusunda çalıĢması 

olmak. 

Ġç 

Hastalıkları 

2 1 Nefroloji Uzmanı olmak. 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

1 1 

Egzersiz Fizyolojisi ve Halk 

Oyunları alanlarında 

çalıĢmaları olmak. 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Hukuk, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri’ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na 

öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna 

baĢvuracakların Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini 

sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 

özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 

takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi 

Bölüm / 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Hukuk Özel Hukuk 
Ticaret 

Hukuku 
Prof. Dr. 

1 

Doçentliğini Ticaret Hukuku 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Ekonomi ve 

Finans 

Ekonomi ve 

Finans 
Doç. Dr. 

1 

Doçentliğini Maliye Anabilim 

Dalında almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 
Makine 

Mühendisliği 
Termodinamik Doç. Dr. 

1 

Doçentliğini Malzeme ve 

Metalurji Anabilim Dalında 

almıĢ olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tıp 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Tıbbi Biyokimya 

Anabilim Dalında almıĢ olmak, 

bu alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/257 

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2018 - 231 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2018 - 4675 KÜTAHYA 

UĢak ili, Merkez ilçesi, Çınarcık köyü, Cingöz Tepesi mevkiinde yer alan Çınarcık 

Nekropolü 1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kalan parsellere Ģerh konulmasının sağlanmasına 

iliĢkin; UĢak Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.08.2017 tarih ve 49969645-168.01/1799 

sayılı yazısı ve ekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 

E.196703, 08.03.2018 tarih ve E.196703 sayılı yazıları, UĢak Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

13.03.2018 tarih ve 49969645-168.01.01-E.218900 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.03.2018 tarih ve E.226373 sayılı yazısı, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve E.231428 sayılı yazısı, 

Ġzmir II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 

E.265923 sayılı yazı ekinde yer alan Mustafa DEMĠR’in 16.03.2018 tarihli dilekçesi, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 17.04.2018 tarihli rapor, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve 342697 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.04.2018 tarih 

ve 214210 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

UĢak ili, Merkez ilçesi, Çınarcık köyü, Cingöz Tepesi mevkiinde yer alan, Ġzmir II 

numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.01.2001 tarih ve 9769 sayılı kararı 

ile I. (Birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Çınarcık Nekropolünün sit 

sınırlarının sayısallaĢtırılmasına yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalıĢma sonucunda hazırlanan ve 

Çınarcık Nekropolü I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 

1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, Ģerh konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin 

onaylanmasının uygun olduğuna, izinsiz yapıldığı tespit edilen ve Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2017 tarih ve 4129 sayılı kararı ile kaldırılması istenen tel 

örgülerin ivedilikle kaldırılmasına ve sonucunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.00/2709 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 229 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2018 - 4619 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, Merkez Ġlçesi, Fındık Köyü, Asarlıktepe Mezarlığının tescil edilmesi 

isteminin Müze Müdürlüğü görüĢünün Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinden sonra 

değerlendirilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.10.2016 tarih ve 3565 sayılı kararı, Kütahya Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

29.03.2018 tarih ve 70728218-165.02.03-E.271355 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih ve 70728218-169.09.99-E.304133 sayılı yazısı ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 19.04.2018 tarih ve 206725 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kütahya Ġli, Merkez Ġlçesi, Fındık Köyünde tapunun 125 ada, 1 parselinde yer alan ve 

yöre halkı tarafından manevi değerlere haiz Asarlıktepe Mezarlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma alanı sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli 

harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, Ģerh konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin onaylanmasına, karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/48 

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2018 - 231 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2018 - 4673 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Sivaslı Ġlçesi, Eldeniz ile Cinoğlu Köylerinin batısında yer alan Payamalanı 

Mevkiinin I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.11.2012 tarih ve B.16.4.KTM.0.64.0.01.168.01/2371 sayılı yazısı 

ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.05.2013 tarih ve 

B.16 0.KVM.4.43 00.02-64.04/48-722 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2013 tarih ve 35698499 / 640520001 -94983 sayılı yazısı, 

UĢak Ġli Sivaslı Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığı’nın 17.05.2013 tarih ve 13/156 

sayılı yazısı, Ġller Bankası Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı’nın 24.05.2013 tarih ve 

44812147-202.99-15923 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 28.05.2013tarih ve 20913469-101.29.02 651840 sayılı yazısı ve eki, UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 07.06.2013 tarih ve 26163249-750-6128 

sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 07.06.2013 tarih ve 

58346687/299.01-6004 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü’nün 

28.06.2013 tarih ve 88570880-050.99-122024 sayılı yazısı ve eki, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü Ġzin ve Ġrtifak Dairesi BaĢkanlığı’nın 30.07.2013 tarih ve 55690203-

249/931 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

16.08.2013 tarih ve 38092246-64.04/48-1208 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 

ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2013 tarih ve 35698499 / 640520001 -168074 sayılı 

yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 09.09.2013 tarih ve 2790 sayı ile kayıtlı rapor, söz konusu alanın sınırlarının 

yeniden belirlenmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

12.09.2013 tarih ve 1264 sayılı kararı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 08.03.2018 tarih ve 38092246-165.02.04-E.207093 sayılı yazısı ve eki, UĢak 

Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 85297090-170.03.01-E.828105 sayılı yazısı 

ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına24.04.2018 tarih ve 213961 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Sivaslı Ġlçesi, Eldeniz ile Cinoğlu Köylerinin batısında Payamalanı Mevkiinde 

yer alan UĢak Müze Müdürlüğünün 02.1.2012 tarihli raporu doğrultusunda tescil edilmesi istenen, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.09.2013 tarih ve 1264 sayılı kararı ile 

sit sınırlarının arkeolojik veriler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi istenen Paelosebaste I. 

(Birinci) Derece Arkeolojik sit alanının; sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral 

paftada gösterildiği Ģekliyle Paelosebaste I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine; Ģerh konulacak parseller listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1810 

Toplantı Tarihi ve No : 19.04.2018 - 285 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.04.2018 - 9489 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Yeğenli Mahallesi Delimusalı mevkiindeki 2452 ve 2456 

parselde bulunan Delimusalı (1) Arkeolojik Alanının 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesi talebine iliĢkin; Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 27.02.2018 gün ve 

175880 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.02.2018 gün ve 

2018/107-102486 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan 

görüĢmeler sonucunda, 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Yeğenli Mahallesi Delimusalı mevkiindeki 2452 ve 2456 

parselde bulunan Delimusalı (1) Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından alanın 1’inci Derece Arkeolojik Sit 

alanı olarak tescil edilmesine (OLUMLU), kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.06.835 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2018 - 282 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2018 - 9384 ADANA 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, UlaĢ Mahallesi sınırlarındaki 108 ada 107 (Orman) ve 516 

parselde bulunan alanın 1 inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve kaçak kazının 

değerlendirilmesi talebine iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.01.2018 

gün ve 74125 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.01.2018 

tarihli uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin ili, Tarsus ilçesi, UlaĢ Mahallesi sınırlarındaki 108 ada 107 (Orman) ve 516 

parselde bulunan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1 inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 

haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna (OLUMLU), alanda yapılan kaçak kazıya yönelik 

yürütülmekte olan bir soruĢturma olduğu Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

25.01.2018 gün ve 74125 sayılı yazısından anlaĢıldığından soruĢturmanın sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

NOT: 15/5/2018 tarihli ve 30422 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


