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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Birbirine bitişik ve/veya yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi

maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleş-
me, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu
olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde ma-
den bölgesinin ilan edilmesine, bu ruhsatların yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden
bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulmasına,

b) Aynı grup ruhsatlar için maden bölgesinin oluşturulması amacıyla ruhsatların birleş-
tirilmesi, taksiri, iptali, ihale edilmesi, yeniden ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım gider-
lerinin belirlenmesi ve ödenmesine,

c) Maden bölgesi içerisinde yer alacak ruhsatların maden rezervlerinin ve kurulacak
tüzel kişilikte bu ruhsat sahiplerinin rezervlerine göre hisse paylarının hesaplanmasına,

ç) Bir veya birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu oluşturulması, top-
lanması, çalışma süresi, görev ve yetkileri, maden bölgelerindeki faaliyetlerin incelenmesi,
kontrol edilmesi ve denetlenmesine,

d) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve
II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının bir proje ve plana göre taşınmasına, taşınacak ruhsatların
rezervlerinin hesaplanmasına,

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa da-

yanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) Bitişik maden sahaları: Ruhsatların kenarlarının en az birinde ortak sınırı olan, aynı

havzaya ait, rezerv sürekliliği bulunan maden ruhsat sahalarını,
ç) Eşdeğer rezerv: Maden bölgesi sınırları içinde yer alan aynı grup ruhsatlara ait farklı

özellikteki kaynak rezervlerinin, maliyet ve/veya satış fiyatını etkileyen parametrelerin dikkate
alınmasıyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen rezervi,

d) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
e) İlgili belediye: Maden bölgesinin sınırlarının içerisinde bulunduğu büyükşehir veya

il belediyesini,
f)  Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
g) Kaynak: Yerkabuğunda ve derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel

ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimlerini,
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ğ) Kısıtlama: Valilik görüşü ve Bakan onayı ile I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere
ilişkin madencilik faaliyetlerinin belirli bir bölgede kapatılması işlemini,

h) Maden Bölgesi: Birbirine bitişik ve/veya yakın, kaynak sürekliliği olan maden sa-
halarında yapılan maden işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği,
rezervin verimli işletilememesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin
ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün
teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alanları,

ı) Maden bölgesi komisyonu: Maden bölgesi ilan edilen alanlara verilecek ruhsattaki
madencilik faaliyetlerini kontrol etmek üzere faaliyet gösterecek olan valilikten bir kişi, ilgili
belediyeden bir kişi ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden iki kişi olmak üzere dört kişiden
oluşan Komisyonu, 

i) Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi: Maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruh-
satların sahipleri tarafından, her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter veya Genel Müdürlükçe yetki-
lendirilen personel huzurunda imzalanan belgeyi (Ek-1),

j)  Rezerv tespit raporu: Genel Müdürlük koordinasyonunda, üniversiteler, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ve/veya Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunca yet-
kilendirilen yetkin kişi tarafından düzenlenen jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik, haritalama, son-
daj, analiz, test gibi rezerve ait teknik veriler kullanılarak bilimsel yöntemlerle maden rezervinin
üç boyutlu olarak ortaya çıkartılmasına ve eşdeğer rezervlerin belirlenmesine yönelik raporu,

k) Ruhsat taksiri: Bir maden ruhsatının belirli bir alanının ruhsattan çıkartılarak küçül-
tülmesini,

l) Ruhsat Taşıma Taahhütnamesi: Kısıtlanan alandaki mevcut ruhsat sahiplerinin ruh-
satlarının yeni bir alana taşınmasını kabul ettiklerine dair her bir ruhsatı için ayrı ayrı noter
veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel huzurunda imzaladıkları belgeyi (Ek-2),

m) Ruhsatların taşınması: I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsat alanlarındaki madencilik
faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler nedenleriyle yapılamaz duruma gelmesi
halinde, ruhsat veya ruhsatların aynı il sınırları içinde veya yakın alanlarda belirlenen sahalara
taşınmasını,

n) Şirket: Maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına te-
kabül eden ruhsatların sahiplerinin ve ruhsat birleştirmeyi kabul eden tüm ruhsat sahiplerinin
ortak olacağı, bu ortakların uygun görmeleri halinde üçüncü şahısların veya tüzel kişilerin de
ortak olabileceği, maden bölgesi ilan edilen alanda yer alan ruhsatların birleştirilmesi ile oluş-
turulacak yeni ruhsatın adına düzenleneceği, tüzel kişiliği haiz şirketi/şirketleri,

o) Şirketteki ortaklık payları: Maden bölgesi alanında yer alan ruhsatların sahiplerinin;
kendi aralarında anlaşamamaları halinde maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer re-
zervinde her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin paylarını, kendi aralarında anlaşmaları halinde ise
ruhsat sahiplerinin belirledikleri şirket ortaklık paylarını,

ö) Yakın maden sahaları: Ruhsatların herhangi bir kenarında ortak sınırı olmayan, ara-
larında maden ruhsatı bulunmayan, kaynak sürekliliği olan maden ruhsat sahalarını,

p) Yatırım gideri: Bir projenin işletmeye geçmesine yönelik 21/9/2017 tarihli ve 30187
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde belirlenen varlık ve hizmetler için
harcanan toplam tutarı,

r) Yeni ruhsat: Maden bölgesi sınırları içinde kalan ruhsatların, hazırlanan proje ve
plana göre birleştirilerek şirket adına düzenlenen ruhsatı/ruhsatları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve Tebliği

Maden bölgesi ilan edilmesi şartları
MADDE 4 – (1) Maden bölgesi ilan edilebilmesi için; I. Grup, II. Grup (a) bendi ve

IV. Grup (b) bendi ruhsatlarda; ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden iş-
letmeciliği yapılabilecek kaynak olması kaydıyla;

a) Ruhsatların birbirine bitişik ve/veya yakın olması nedeniyle açık işletmenin şev açısı
ve basamaklarının tehlike arz etmesi,

b) Maden işletmelerinin, ruhsat sınırına dayanması nedeniyle işletme projelerinin ayrı
ayrı uygulanmasının işletme güvenliği açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi,

c) Birden fazla işletme ruhsatında; işletme esnasında, nakliyede, patlatmada, kırma-
elemede ve benzeri faaliyetlerde toz, partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm
ortalamasının çevre standart limitlerinin üzerinde olması,

ç) Yerleşim alanına, imar planlarına yakınlığı ve çevresel etkileri nedenleriyle ruhsat-
larda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması,

şartlarından en az birinin oluşması gerekir.
(2) Kamu kurumlarının uhdesinde bulunan hammadde üretim izinli sahaların maden

bölgelerine dâhil edilmesi durumunda izin sahibi kamu kurumunun görüşü alınır.
(3) Maden bölgesinin alanının askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile çakışması halinde

bu alanlar Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak maden bölgesi alanına dâhil edi-
lebilir. Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin maden bölgesi ile çakışan kısımlarında madencilik
üretim faaliyetleri, Kanun kapsamında projesine uygun olarak ve çevresel etki değerlendirmesi
raporunda belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak ya-
pılır.

Maden bölgesi teklifi ve talebi
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve denetim sonucunda maden böl-

gesi ilan edilmesi şartlarının oluştuğunu değerlendirdiği alanda, maden bölgesi ilan edilmesini
teklif edebilir.

(2) Maden bölgesi ilan edilmesinin şartlarının oluştuğu alandaki ruhsatların toplam
eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden ruhsat sahipleri, ruhsatlarının
yeni ruhsatta birleştirilmesini ve yeni ruhsatın ortak olacakları şirket adına düzenlenmesini
kabul ettiklerini yazılı olarak beyan ederek, maden bölgesi oluşturulmasını Genel Müdürlükten
talep edebilir.

Maden bölgesi talebinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Maden bölgesi talebi, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek;
a) Maden bölgesi şartlarının oluştuğunun tespiti halinde maden bölgesi sınırlarının be-

lirlenmesi çalışmalarına başlanacağı, 
b) Maden bölgesi şartlarında eksiklik tespit edilmesi halinde, ruhsat sahiplerine ek tek-

nik çalışma yaptırılarak altı aylık süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması, aksi takdirde ta-
lebin reddedileceği,

c) Maden bölgesi şartlarının oluşmadığının tespiti halinde talebin reddedildiği,
talep sahiplerine bildirilir.
Maden bölgesinin belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından;
a) Maden bölgesi sınırlarının belirlenmesi,
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b) Kanun ve Maden Yönetmeliğine göre ruhsatların yatırım giderlerinin tespiti,
c) Maden bölgesindeki ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban bedelinin

belirlenmesi,
ç) Rezerv tespit raporuna göre maden bölgesinde yer alan her bir ruhsatın eşdeğer re-

zervinin, ruhsatlı alanlardaki toplam eşdeğer rezervdeki payını esas alarak, her bir ruhsat sahi-
binin şirketteki ortaklık payının tespiti,

d) Maden bölgesi projesi ve planının hazırlanması,
çalışmaları yapılır veya yaptırılır.
(2) Genel Müdürlük, teknik çalışmalar sonucunda maden bölgesinin nihai sınırlarını

belirler.
(3) Genel Müdürlük, maden bölgesi ilan edilecek alanda yer alan ruhsatların, Kanunun

16 ncı maddesindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın yeni ruhsatta birleştirileceğini be-
lirler.

Maden bölgesi ilan edilmesi ve tebliği
MADDE 8 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki çalışmalar bir rapor haline getirilir. Genel

Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilir ve Resmî Gazete’de yayımla-
nır. 

(2) Resmî Gazete ilanında;
a) Maden bölgesinin adı, paftası ve koordinatları,
b) Maden bölgesi içinde kalan ruhsatların sicil numaraları, ihalelik sahaların ve ruhsatsız

alanların erişim numaraları,
c) Maden bölgesi içinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervi,
ç) Maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezervi,
d) Maden bölgesi içerisinde kalan her bir ruhsatın eşdeğer rezervinin, maden bölgesin-

deki ruhsatların toplam eşdeğer rezervine oranı,
e) İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanların ihale taban bedeli ve eşdeğer rezerv miktarla-

rı,
f) Ruhsatlardaki ruhsat sahibi ve/veya rödövansçının yatırım gideri tutarları,
g) Maden bölgesi projesi özet bilgileri,
ğ) Adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları için ruhsatların sahiplerine verilen

süre,
h) Ruhsat Birleştirme Taahhütnamesi ve ruhsat sahiplerine bu taahhütnameyi imzala-

yarak Genel Müdürlüğe ibraz etmesi için verilen süre,
yer alır.
(3) Ruhsat sahiplerine maden bölgesi ilanı ile ilgili ayrıca tebligat yapılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden Bölgesindeki Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri, 

İptal Edilmesi ve İhale Edilmesi

Süreler
MADDE 9 – (1) Maden bölgesi içinde kalan ruhsatların sahiplerine, ruhsat birleştirme

taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için bir aydan az olmamak üzere
üç aya kadar, adına yeni ruhsat düzenlenecek şirket kurmaları için üç aydan az olmamak üzere
ise altı aya kadar süre verilir. Bu süreler, maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımlan-
masından itibaren yedi gün sonra başlar.
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(2) Ruhsat birleştirme taahhütnamesinin imzalanarak Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi

için verilen sürenin üç aydan az olması halinde Genel Müdürlük, bu süreyi üç aya kadar ve

şirket kurmak için verilen sürenin altı aydan az olması halinde ise altı aya kadar uzatabilir. Bu

süre uzatımları Resmî Gazete’de yayımlanır.

(3) Şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren birleşmeye dâhil olmayan ruhsat

sahiplerinin yatırım giderlerinin ödenmesi, ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban

bedelinin ödenmesi için şirkete altı ay süre verilir, bu süre uzatılamaz. 

Ruhsatların birleştirilmesi

MADDE 10 – (1) Maden bölgesindeki ruhsatlar yeni ruhsatta Kanunun 16 ncı madde-

sindeki alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın birleştirilebilir.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanan maden bölgesi ilanında ruhsat sahiplerine ruhsat bir-

leştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri için verilen süre sonuna

kadar, ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat

sahipleri, ruhsatlarının birleştirilmesini ve şirkete ortak olmayı kabul etmemiş, ruhsatları için

belirlenen yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip ruhsatlarının iptal edilerek maden bölgesi

kapsamında düzenlenecek yeni ruhsat sahasına dâhil edilmesini kabul etmiş sayılır. Ruhsat bir-

leştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe verilen süre içerisinde ibraz eden ruhsat

sahiplerinin listesi bu sürenin bitiminden itibaren iki gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet

sayfasında yayınlanır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Ruhsatların birleştirilmesi, maden bölgesindeki ruhsatların toplam eşdeğer rezer-

vinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil eden en az iki ruhsat sahibinin verilen süre

içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri

halinde gerçekleştirilir. 

(4) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Mü-

dürlüğe ibraz eden ruhsat sahibi sayısının iki olması durumunda ise ruhsatlardan birinin eşdeğer

rezervi, ruhsatlardaki toplam eşdeğer rezervin en az yüzde onu kadar olmak zorundadır.

(5) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Mü-

dürlüğe ibraz eden ruhsat sahiplerinin tümünün, şirket kurmak için verilen süre içerisinde şir-

ketteki ortaklık paylarına uygun olarak ve adına yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları zo-

runludur.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartların tamamının sağlanması durumun-

da şirket adına yeni ruhsat düzenlenir, aksi takdirde maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar

iptal edilir.

(7) Düzenlenen yeni ruhsata ilişkin çevresel etki değerlendirme işlemi, mülkiyet ile

işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve ilgili mevzuatı kapsamında alınması gereken tüm izinler,

maden bölgesi için oluşturulan şirket tarafından alınır. Ayrıca bu izinler alınıncaya kadar önceki

izinler kapsamında işletme faaliyetlerinin devamı sağlanır.

(8) Maden bölgesi içerisindeki ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar için belirlenen ihale

taban bedelinin şirket tarafından, şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı ay içe-

risinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılarak yazılı

olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde, bu ihalelik sahalar ve ruhsatsız alanlar yeni

ruhsata ilave edilir. İhale taban bedelinin belirlenen süre içerisinde yatırılmaması durumunda

ilan edilen maden bölgesi içerisindeki tüm ruhsatlar iptal edilir.
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(9) Verilen süre içerisinde ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel Mü-
dürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahiplerinin yatırım giderleri ile bu ruhsat sahiplerinin rödövans-
çılarının yatırım giderleri şirket tarafından şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren altı
ay içerisinde ödenir. Yatırım giderlerinin ödenmesini müteakip birleşmeye dâhil olmayan ruhsat
sahiplerinin uhdesindeki ruhsatlar iptal edilir ve bu ruhsat alanları yeni ruhsata ilave edilir. Bu
yatırım giderlerinin, adına yeni ruhsat düzenlenen şirket tarafından, şirket kurulumunun ta-
mamlanmasından itibaren altı ay içinde ödenmemesi hâlinde maden bölgesi içerisindeki tüm
ruhsatlar iptal edilir.

(10) Tamamı maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlar yeni ruhsata ilave edilerek iptal
edilir. Tamamı maden bölgesi içerisinde kalmayan ruhsatların maden bölgesinde kalan kısmı
taksir edilerek yeni ruhsata ilave edilir, dışında kalan kısmının ise ruhsat hukuku devam eder.

(11) Kurulan şirkete ortak olan ruhsat sahiplerinin, maden bölgesi ilan edilmeden önceki
ruhsatlarından ve/veya ruhsat alanlarından kaynaklanacak mülkiyet bedeli, kiralama bedeli,
orman izin bedelleri, mera tahsis değişikliği bedeli, kamulaştırma bedeli, rödövansçı yatırım
gideri, rödövansçının her türlü hak ve alacak taleplerini, haciz, ipotek ve diğer takyidatları,
Kanun kapsamındaki ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat bedeli, çevre uyum bedeli, dev-
let hakları ve idari para cezaları gibi her türlü ödemelere ilişkin sorumluluğu yeni ruhsat dü-
zenlendikten sonra da devam eder. Bu ödemelerin maden bölgesinde faaliyet gösteren şirket
tarafından yapılması durumunda, ödenen tutar ilgili ruhsat sahibi tarafından şirkete ödenir.
Ödenmemesi halinde şirket tarafından ilgili ruhsat sahibinin şirketteki payına düşen gelirinden
ve/veya şirketteki ortaklık payından mahsuben ödenir. 

(12) Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında tahsil edilmiş
çevre uyum teminatı ve/veya çevre uyum bedelleri iade edilmez, bunlar yeni ruhsata devredi-
lir.

(13) Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlara ilişkin Kanun kapsamında alınmış ruhsat
teminatı, bu ruhsatlara ilişkin Kanundan kaynaklanan ruhsat harcı, çevre uyum teminatı, ruhsat
bedeli, çevre uyum bedeli, devlet hakları ve idari para cezalarının ödenmesi halinde ilgili ruhsat
sahibine iade edilir.

(14) Maden bölgesi ilanının Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mevcut rödövans söz-
leşmeleri Kanun gereği iptal edilmiş sayılır. 

(15) Maden bölgesi ilan edilen alanda, yeni rödövans sözleşmesi yapılamaz.
(16) Yatırım giderlerinin ödeneceği banka hesap numaraları ilgili ruhsat sahipleri ve/veya

rödövansçıları tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel Müdürlükçe
açılacak emanet hesabına alınır. 

Ruhsatların iptal edilerek ihale edilmesi
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında

iptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçe-
sinden karşılanır. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından
belirlenen kriterlere ve 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Sahaları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilerek ruhsatlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında ihale edilen sahaların ihale taban bedeli, rezerv tespit ça-
lışmaları için yapılan harcamalar ve iptal edilen ruhsatlar için Bakanlık bütçesinden karşılanan
yatırım giderleri toplamından az olamaz.

(3) İptal edilen ruhsat sahipleri ve/veya rödövansçıları tarafından yatırım giderlerinin
ödeneceği banka hesap numaraları Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmemesi halinde Genel
Müdürlükçe açılacak emanet hesabına alınır. 

23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maden Bölgesi Komisyonu

Maden bölgesi komisyonunun teşkili
MADDE 12 – (1) Maden bölgesi kapsamında yeni ruhsat düzenlendiğinin valiliğe bil-

dirmesini müteakip, valilik tarafından bir ay içerisinde maden bölgesi komisyonu kurulur. 
(2) Maden bölgesi komisyonu sekretarya hizmetleri, büyükşehirlerde yatırım izleme

ve koordinasyon başkanlığınca, diğer illerde ise il özel idaresince yürütülür.
(3) Maden bölgesi komisyonu, valilik ve ilgili belediyeden birer kişi ve ruhsat sahibi

şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu iki kişi olmak üzere toplam dört kişiden olu-
şur. Maden bölgesi komisyonu üyeleri ve başkanı valilik tarafından görevlendirilir.

(4) Maden bölgesi komisyon üyelerinin, üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi
halinde yerlerine aynı usul ile görevlendirme yapılır.

(5) Maden bölgesi ilan edilen alanın birden fazla il sınırına girmesi halinde, en fazla
alanın içerisinde bulunduğu ilde maden bölgesi komisyonu kurulur. 

(6) Maden bölgesi komisyonu toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saati başkan tara-
fından belirlenir ve üyelere önceden bildirilir.

(7) Maden bölgesi komisyonu ayda en az bir defa toplanır. Maden bölgesi komisyonu
toplantıları tutanak ve imza altına alınır.

(8) Maden bölgesi komisyonunun toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.  
(9) Maden bölgesi komisyonu, bu maddede belirtilen hususlar dışında kendi çalışma

usul ve esaslarını belirler.
Maden bölgesi komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Maden bölgesi komisyonun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:
a) Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini sağlamak.
b) Madencilik faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerini kontrol ederek gerekli

tedbirlerin alınması için kontrol ve ölçümleri gerçekleştirmek.
c) İşletme güvenliği ile ilgili yapılan uygulamaları kontrol etmek ve önerilerde bulun-

mak.
ç) Madencilik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, gerekli altyapının sağlanması için

valiliğin ve/veya ilgili belediyenin imkân ve kabiliyetlerini kullanmak, gerektiğinde hizmet
alımı yapmak.

d) Madencilik faaliyetlerinin kontrolleri sonucunda komisyona sunulan raporları ince-
leyerek, karara bağlamak ve bu kararları şirkete yazılı olarak bildirmek.

e) Gerektiğinde geçici faaliyet durdurma kararlarını almak ve bu kararı bir gün içeri-
sinde Genel Müdürlüğe bildirmek.

Maden bölgesi komisyonu gelirleri, harcama usulleri ve denetimi 
MADDE 14 – (1) Şirket tarafından ocak başı satış tutarının binde beşi, büyükşehirlerde

yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından maden
bölgesi komisyonunun faaliyetleri için açılan hesaba her yıl Haziran ayının son günü mesai
bitimine kadar yatırılır.

(2) Ocak başı satış tutarının binde beşinin süresi içerisinde yatırılmaması durumunda
üretim ve satış faaliyetleri maden bölgesi komisyonu tarafından geçici olarak durdurulur.

(3) Maden bölgesi komisyonunun maden bölgesi ile ilgili yaptığı harcamalar, bu he-
saptan karşılanır. Maden bölgesi komisyonunun geliri başka bir faaliyet için kullanılamaz.
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(4) Maden bölgesi komisyonunun harcamaları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine
göre yapılır. Valilik bu hesabı ve harcamaları denetler. 

Faaliyetlerin denetlenmesi
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyması halinde maden bölgeleri ile ilgili

tüm faaliyetleri inceler, denetler ve denetim sonucuyla ilgili yapılacak işlem varsa ilgili merciye
bildirir. 

(2) Maden bölgesi komisyonunca alınan kararlar, raporlar, bilgi ve belgeler maden böl-
gesi komisyonu sekretarya hizmetlerini yürüten idare tarafından uygun şekilde arşivlenir. De-
netimlerde talep halinde ilgililere ibraz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınması

Faaliyetlerin kısıtlanması
MADDE 16 – (1) I. Grup ve II. Grup (a) bendi bazı ruhsat sahalarında yürütülen ma-

dencilik faaliyetlerinin şehirleşme, çevresel ve benzeri etkileri dikkate alınarak;
a) Madencilik faaliyetlerinin şehrin içinde kalması ve madencilik faaliyetlerinin yapı-

lamaz duruma gelmesi, şehrin projelendirilmesini ve planlanmasını etkilemesi, 
b) Delme, patlatma, üretim, kırma-eleme, yükleme, nakliye, stoklama gibi madencilik

faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin yıllık ortalama değerinin, belirlenen limit de-
ğerlerin üzerinde olması,

c) Madencilik faaliyetlerinin işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması,
durumlarından herhangi birinin, Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik veya ilgili

belediyenin, üniversite ve/veya ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptıracağı çalışma sonu-
cunda tespiti halinde valiliğin görüşü, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile kısıtlana-
bilir.

(2) Alınan kısıtlama kararı ilgili ruhsat sahiplerine, rödövansçılara, valiliğe ve beledi-
yeye bildirilir.

(3) Genel Müdürlük koordinasyonuyla valilik ve ilgili belediyenin, üniversite ve/veya
ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına yaptırılacak proje ile kısıtlanacak alana alternatif yeni alanlar
belirlenir. 

(4) Kısıtlama getirilen alandaki madencilik faaliyetleri, yeni ruhsat sahasındaki üretim
faaliyetlerinin başladığı tarihte sona erdirilir ve bu tarih kısıtlama getirilmesinden itibaren altı
ayı geçemez. 

(5) Üretim faaliyetleri sona erdirilen kısıtlanan alanlara ilişkin, Kanunun 32 nci maddesi
kapsamında işlem tesis edilir.

Ruhsatların taşınması
MADDE 17 – (1) Kısıtlanan alandaki I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları,

Bakan onayı ile belirlenen alternatif alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Ruhsatların taşınması
aşağıdaki hususlara göre yapılır:

a) Yeni alandaki toplam rezerv miktarı belirlenir. İhalelik sahalar da yeni alana dâhil
edilir.

b) Taşınacak ruhsatlardaki rezerv ve eşdeğer rezerv miktarı ile toplam rezervdeki payı
belirlenir.

c) Taşınacak ruhsatlar için toplam eşdeğer rezerve göre, ayrı ayrı yeni ruhsatlandırma
yapılabilir.
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(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hususlara yönelik proje, Genel Müdürlük
koordinasyonunda, valilik ve/veya ilgili belediye tarafından üniversite ve/veya ihtisaslaşmış
devlet kuruluşlarına yaptırılabilir.

(3) Ruhsatların taşınacağı alan, maden bölgesinde veya başka bir alanda olabilir. 
(4) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde yeni alanda madencilik faaliyetlerinin ortak

bir proje çerçevesinde yapılmasına karar verebilir.
(5) I. Grup ve II. Grup (a) bendi ruhsatların, 16 ncı madde kapsamında kısıtlanması ve

bu maddenin birinci fıkrası kapsamında rezervlerin belirlenmesini müteakip Genel Müdürlükçe
ruhsat sahiplerine; 

a) Aynı ruhsat sahibine ait bir veya birden fazla ruhsat olması halinde ruhsatlı alanlar-
daki toplam eşdeğer rezerve göre taşınılacak alandaki payları,

b) Yeni alandaki ruhsatının konumu, pafta-koordinatları, cinsi, kalitesi ve rezervi,
c) Kısıtlanan alanda kalan ruhsat için ruhsat taşıma taahhütnamesini üç aylık süre içe-

risinde imzalaması gerektiği,
hususları tebliğ edilir.
(6) Beşinci fıkradaki hususları içeren tebligat yapıldıktan sonra, ruhsat sahibi üç ay içe-

risinde ruhsat taşıma taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe ibraz etmediği takdirde,
mevcut ruhsatı iptal edilir ve bu durumda herhangi bir ruhsata hak sağlamaz, ruhsatı taşınmaz.
Bu kapsamda iptal edilen ruhsatlar için yatırım gideri ödenmez.

(7) Yeni alanın maden bölgesi olmaması halinde yeni alana taşınmayı kabul eden ruhsat
sahibi mevcut rödövansçısı ile yeni bir rödövans sözleşmesi yapar veya rödövansçının yatırım
giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder. Yeni alanın maden bölgesi olması
halinde ruhsat sahibi yatırım giderlerini karşılayarak rödövans sözleşmesini fesih eder.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamulaştırma
MADDE 18 – (1) Maden bölgesindeki her grup maden işletme ruhsatı için Kanun kap-

samında irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir.
İmar planı ve sağlık koruma bandı
MADDE 19 – (1) Maden bölgesi ilan edilen alandaki işletme ruhsatları ve sağlık ko-

ruma bandı ilgili kurumlara bildirilerek çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir. 
(2) I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenlere ilişkin oluşturulan maden bölgesinin sınırları

etrafında uygun mesafelerde, maden bölgesi için hazırlanan proje ve plan kapsamında, üretimin
çevresel etkileri, şehirleşme ve işletme güvenliği açısından sağlık koruma bandı oluşturulur. 

Koordinasyon
MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerek görmesi veya ruhsat sahiplerinden birinin

talep etmesi halinde, maden bölgesindeki ruhsatların birleştirilerek şirketin kurulması aşama-
larında, taraflar arasında anlaşmayı temin etmek ve ortaklığın oluşturulmasını sağlamak mak-
sadıyla yapılacak toplantıları koordine eder ve toplantılara gözlemci olarak katılır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, Kanun ve Kanuna istinaden

çıkartılan yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 13 kredilik/20
AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 20’nin üzerinde ol-
ması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğ-
rencilere azami 13 kredi saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt
donduran öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2017 tarihli ve 30205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Not ortalaması: Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi
ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilen ve bu işlemin bir yarıyıl veya o zamana kadar
alınmış tüm dersler için yapılmasına göre yarıyıl ve genel not ortalaması olarak adlandırılan
değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim kurulları ihtiyaca göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzen-
lenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(9) Dördüncü ve beşinci yıllar birlikte değerlendirilir. Bu yıllarda bulunan derslerden
en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı yıl (ön hekimlik)
uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü veya beşinci yıllarda “FF”,
“FD” veya “NA” notu olan dersleri, ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlü-
dürler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Burs ve indirim
MADDE 31 – (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Se-

natonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı

olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Dekan ve Öğ-
renci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/9)

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 yürütülecek olan gözetim 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 be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/10/2017 30205
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Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı

(Bakanlık) internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik
imza ile yapılır. Ayrıca, 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.  

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-
linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.

İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. 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 söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-
rilinceye kadar 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 tebliğ
MADDE 8 – (1) 11/5/2005 tarihli ve 25812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/7) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) 

(SERİ NO: 148)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Birliğinde ser-

best dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabil-
mesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, da-
ğıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek
kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve
esasların tespit edilmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük
Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Birlikler: Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,
c) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-

vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-
luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

ç) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
d) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanma-
sına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ı,

e) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları veya
ticaret ve sanayi odalarını, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerine bağlı olan ve TESK tara-
fından yetkilendirilmiş odaları,

f) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
g) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,
ğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
ifade eder.
A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi
MADDE 4 – (1) Kararın doğru olarak uygulanması, belgelerin birbirleriyle şekil ve

içerik yönünden aynı olması, ancak birbirlerinden farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılması
ve hangi firmalar tarafından kullanıldığının takip edilebilmesinin sağlanması amacıyla A.TR
Dolaşım Belgelerinin; Karara uygun olarak basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konu-
sunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-
yonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.

(2) A.TR Dolaşım Belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum
veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerekti-
recek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde;
A.TR Dolaşım Belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce
Bakanlığın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler
Bakanlıkça onaylandıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir.
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A.TR Dolaşım Belgelerinin satışı ve takibi
MADDE 5 – (1) Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR Dolaşım

Belgeleri, TOBB, TİM ve TESK tarafından ilgili oda ve birliklere gönderilir.
(2) Odalar ve birliklerce satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay ücreti belge

satışı sırasında tahsil edilir.
(3) TOBB, TİM ve TESK tarafından basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri, takip edi-

lebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar
için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak
satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlık
tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç
1 Aralık tarihine kadar verilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar
Bakanlıkça duyurulur. Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri sadece adına
satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Odalardan/birliklerden gümrük mü-
şavirlerince satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin tem-
sil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verile-
mez veya satılamaz.

(4) Odalar ve birlikler tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin satışında ve sonrasında
aşağıda sayılan hususlar yerine getirilir:

a) Belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge
satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR Do-
laşım Belgelerinin seri numaraları ile eşleştirilerek elektronik sisteme girilir.

b) Odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilir. Odalar/birlikler sattıkları
belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip eder. Odalar/bir-
liklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elek-
tronik sistemde geçersiz statüye gelir ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma
veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanır. Açıklama yapılmaması
halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dik-
kate alınır.

A.TR Dolaşım Belgelerinin onay yetkisi
MADDE 6 – (1) İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sistem üze-

rinden düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri 8 inci maddede sayılan işlemlerin yerine getiril-
mesinin ardından yetkilendirilmiş odalar ve birlikler tarafından elektronik sistem üzerinden
onaylanır.

A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin bilgi ve belgeler, ihracatçılar veya

kanuni temsilcileri tarafından elektronik sisteme girilerek elektronik olarak imzalanır.
(2) A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya ihra-

catçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi; eşyanın gümrük statü-
sünü veya Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri
elektronik sisteme yüklemekle sorumludur.

A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması
MADDE 8 – (1) İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından düzenlenen A.TR Do-

laşım Belgeleri Bakanlıkça yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanırken
aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

a) İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sisteme girilen bilgilerin
doğruluğu ve A.TR Dolaşım Belgelerinin Karara uygun olarak doldurulduğu tespit edilir.
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b) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin iki parçası arasında doğ-
rudan nakledilen, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı
Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç
olmak üzere, sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Bunlar dışındaki veya
Karar kapsamında sayılan ülkeler dışında bir ülkeye gönderilen eşya için düzenlenmiş belgeler
onaylanmaz.

c) A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığına ilişkin
haklı sebebe dayanan herhangi bir tereddüt olması halinde eşyanın serbest dolaşım statüsünün
tevsikini teminen aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka bel-
geler olay bazında yapılacak değerlendirmeye göre talep edilebilir;

1) Eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu,
2) Borsa tescil beyannamesi,
3) Satış faturaları,
4) İthalat beyannameleri,
5) Alış faturaları,
6) A.TR Dolaşım Belgeleri,
7) Tercihli menşe ispat belgeleri,
8) Dahilde işleme izin belgesi,
9) Telafi edici verginin ödendiğine dair makbuz örnekleri,
10) Telafi edici vergilerin ilgili eşyanın ihracat beyannamelerinin kapatılması esnasında

ödeneceğine dair taahhütname,
11) Üretici firmaya ilişkin kapasite raporu.
ç) Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, elektronik imza ile imzalanarak

elektronik sistem üzerinden onay işlemi tamamlanır.
d) “Sonradan Verilmiştir”  ve “İkinci Nüsha” ibareli A.TR Dolaşım Belgelerinin onay-

lanmasına ilişkin olarak Kararın buna ilişkin maddelerinde yer alan şartlara uygun işlem tesis
edilir.

Yetki
MADDE 9 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile
bu Tebliğde yer almayan hususları diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılan mevzuat hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Sorumluluk
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen merciler, kendilerine ibraz edilen ve A.TR

Dolaşım Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak kont-
rolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumludur. Basım ve elek-
tronik sistem kullanım yetkisi verilmiş kurumlar, A.TR Dolaşım Belgesinin elektronik ortamda
takibi de dâhil olmak üzere bu Tebliğin işleyişi ile ilgili olarak gerekli görülen tüm tedbirleri
almakla yükümlüdür.

(2) Bakanlık, odalar/birliklerce A.TR Dolaşım Belgelerinin Karara uygun olarak dü-
zenlenip düzenlenmediğini denetleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 11 – (1) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 14/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 149)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzen-

lenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum
ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların
tespit edilmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar, 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kap-
samında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin
Yönetmelik, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Ser-
best Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon
Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 19/7/2009
tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 26/11/2009 tarihli
ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülas-
yon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile İran
İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Ter-
cihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli
Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar, 24/5/2016
tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ti-
caret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yö-
netmelik ve 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Malezya
Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hak-
kında Yönetmelik, 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa
Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Birlikler: Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini, 
c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
ç) D-8 Menşe İspat Belgesi: Türkiye ile D-8 üye ülkeleri arasında mevcut bulunan D-8

Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak
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üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gös-
teren, Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra
Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan ve D-8 Üyesi Devletler
Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tes-
piti Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan menşe ispat belgesini,

d) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-
vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-
luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

e) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret An-
laşması (STA) yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Birliğine ihraç edilen tarım
ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerin-
den faydalanmasını sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli
olduğunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Bakanlıkça yetki verilen ku-
rum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanan; gümrük müdürlüğünce
vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan menşe ispat belgesini,

f) EUR-MED Dolaşım Belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi ile aynı şekilde düzenlenen,
ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon (PAAMK) Sistemi çerçevesinde kulla-
nılan menşe ispat belgesini, 

g) Form A Belgesi: Gelişme Yolundaki Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette
tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkelere yapılan ihracatta, eşyanın tek taraflı olarak tanınan
tavizlerden yararlanılabilmesi için düzenlenen menşe ispat belgesini,

ğ) İran Menşe İspat Belgesi: Türkiye ile İran arasında mevcut bulunan Tercihli Ticaret
Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın
anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, Bakanlıkça yetki verilen kurum/ku-
ruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesini
müteakip geçerlilik kazanan ve bir örneği Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti
Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tes-
piti Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan menşe ispat belgesini, 

h) Malezya Menşe Belgesi: Türkiye ile Malezya arasında mevcut bulunan Türkiye-Ma-
lezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen;
muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, gerekli kont-
roller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan
ve bir örneği Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan menşe ispat belgesini,

ı) Menşe İspat Belgeleri: Eşyanın tercihli menşeini gösteren ve ikinci maddede belirtilen
mevzuat ile belirlenen şekle uygun olarak düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belge-
lerini, Form A Belgelerini, İran Menşe İspat Belgelerini, Malezya Menşe Belgelerini, D-8 Men-
şe İspat Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini, 

i) Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları veya
ticaret ve sanayi odalarını, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerine bağlı olan ve TESK tara-
fından yetkilendirilmiş odaları, 

j) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
k) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,
l) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Menşe ispat belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi
MADDE 4 – (1) Menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatla belirlenen form ve niteliklere

uygun olarak ve seri numaraları verilerek basılması ve ihtiyaca göre dağıtılması hususlarında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmiştir. 

(2) Yetki verilen kurumlarca ilgili mevzuatla belirlenen form ve niteliklere uygun olarak
bastırılan menşe ispat belgelerinin birbirinden ayırt edilebilmeleri, aynı seri numaralı birden
fazla belge basılmasının önlenmesi amacıyla TOBB, TESK ve TİM tarafından belgelere farklı
seri numaraları verilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınır ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bilgi verilir.

(3) Menşe ispat belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum
veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerekti-
recek ve Bakanlıkça bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde; menşe ispat belgeleri-
nin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce Bakanlığın incelemesine
ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Bakanlıkça onaylan-
dıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir. 

Menşe ispat belgelerinin satışı ve takibi
MADDE 5 – (1) İlgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan menşe is-

pat belgeleri TOBB, TİM ve TESK tarafından ilgili oda ve birliklere gönderilir. 
(2) Odalar ve birliklerce satılan menşe ispat belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı

sırasında tahsil edilir. 
(3) TOBB, TİM ve TESK tarafından basımı yapılan menşe ispat belgeleri, takip edile-

bilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar
için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak
satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlık
tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1
Aralık tarihine kadar verilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar
Bakanlıkça duyurulur. Odalardan/birliklerden satın alınan menşe ispat belgeleri sadece adına
satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Odalardan/birliklerden gümrük mü-
şavirlerince satın alınan menşe ispat belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil
ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verilemez
veya satılamaz. 

(4) Odalar ve birlikler tarafından menşe ispat belgelerinin satışında ve sonrasında aşa-
ğıda sayılan hususlar yerine getirilir:

a) Belge satışı sırasında oda veya birlik personelince belgeyi satın alan kişinin T.C.
Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası,
satılan menşe ispat belgesinin seri numarası ile eşleştirilerek elektronik sisteme girilir. 

b) Odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilir. Odalar/birlikler sattıkları
belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip eder. Odalar/bir-
liklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elek-
tronik sistemde geçersiz statüye gelir ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma
veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanır. Açıklama yapılmaması
halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dik-
kate alınır.    

Menşe ispat belgelerinin düzenlenmesi 
MADDE 6 – (1) İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından, talep edilen menşe

ispatına ilişkin bilgi ve belgeler, elektronik sisteme girilerek elektronik olarak imzalanır. 
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(2) Menşe ispat belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya ihracatçının
gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi; eşyanın menşe statüsünü veya
ilgili mevzuatın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri
elektronik sisteme yüklemekle sorumludur.

Başvurunun değerlendirilmesi ve belge onayı
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, elektronik sistemde

yer alan bilgilerin doğruluğu ile menşe ispat belgelerinin ilgili yönetmeliklere uygun olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. Oda veya birlik personelince menşe ispat belgesinde
kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edildiği veya
b) Tamamen elde edilmemiş olmakla birlikte kümülasyon hükümleri uygulanmış ise

eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve işlem görmüş ise bu işlem sonucunda hangi ülke
menşeini kazandığı, veya

c) Tamamen elde edilmemiş olmakla birlikte, üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler
kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili yönetmelikte yer alan menşe kuralının ne olduğu ve
bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı, ve

ç) Menşeini tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
hususlarında kesin bir kanıya varılmasını sağlayacak incelemeler yapıldıktan sonra

elektronik imza ile imzalanarak elektronik sistem üzerinden onay işlemi tamamlanır. 
(2) Birinci fıkrada yer alan hususlara ek olarak menşe ispat belgelerinin “Sonradan Ve-

rilmiştir” veya “İkinci Nüsha” olarak düzenlenmesinin talep edildiği hallerde ilgili yönetme-
liklerin buna ilişkin hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği oda veya birlik personelince
kontrol edilir. Uygunluğun tespiti halinde birinci fıkra hükümleri çerçevesinde ilgili belgeler
onaylanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 8 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile
bu Tebliğde yer almayan hususları diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılan mevzuat hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. 

Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen merciler, kendilerine ibraz edilen ve menşe

ispat belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak kontro-
lünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumludur. Basım ve elektro-
nik sistem kullanım yetkisi verilmiş kurumlar, menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda ta-
kibi de dâhil olmak üzere bu Tebliğin işleyişi ile ilgili olarak gerekli görülen tüm tedbirleri al-
makla yükümlüdür.

(2) Bakanlık, Odalar/birliklerce menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuata uygun olarak
düzenlenip düzenlenmediğini denetleyebilir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 10 – (1) 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) yürürlükten kaldırılmıştır.  
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 28/5/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/612 

Karar No : 2017/437 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2017 tarihli kararı ile sanık 

ġhahwali Uzbek hakkında katılan sanık Cumhur Çetinkaya'ya karĢı kasten yaralama suçundan 

dosyanın tefrikine, sanık Cumhur Çetinkaya'nın Hakaret suçundan Beraatine, Silahla Yaralama 

suçundan verilen hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Mehmet Çetinkaya'nın Hakaret 

suçundan Beraatine, Kasten Yaralama suçundan 5 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına 

müĢteki Abdulmalik Bek'in yokluğunda verilmiĢ olup, Celil ve Rabes oğlu 1996 doğumlu, 

Afganistan, Parya, Elmar nüfusuna kayıtlı Abdulmalik Bek'in Afganistan uyruklu olduğu, suç 

tarihinde müĢteki Hakkı Arabacı'nın yanında kaldığı, kolluk ifade tutanağına müĢtekinin açık 

adresinin yazılmadığı, yargılama aĢamasında kolluk ve Ġl Göç Ġdaresine adres tespit için yazılan 

yazılar neticesinde adresinin tespit edilmemesi ve kendisine ulaĢılamaması nedeniyle 14/09/2017 

tarihli ara karar ile 5271 sayılı CMK'nun 235. maddesi gereğince dinlenilmesinden 

vazgeçilmesine karar verildiği, dosyanın karara çıkmasından ve gerekçeli kararın yazılmasından 

sonra katılanlar ve sanıklara usulüne uygun tebligatların yapıldığı ancak müĢteki Abdulmalik 

Bek'e tebliğ iĢleminin gerçekleĢemediği, ilgili kolluk birimlerine ve Ġl Göç Ġdaresine adres tespiti 

için yazılar yazılmasına rağmen adresinin tespit edilmemesi ve müĢtekiye iliĢkin herhangi bir 

kayda ulaĢılamaması nedeniyle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve 

bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde Ġtiraz ve Ġstinaf Yasa Yoluna baĢvurmadığı 

takdirde kararın kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3006 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/15872 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 18/11/2008 

SANIK : Aziz GÜREL (Hüseyin oğlu Nazlı'dan olma 23/12/1958 doğumlu) 

  Eski Londra Asfaltı Meral Apt. No: 103/11 Bahçelievler/ĠSTANBUL 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 

01/07/2014 gün ve 2013/139 E. 2014/272 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 

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

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Aziz GÜREL'e 

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 12/09/2017 gün ve 15-2014/341295 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 4517/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠREÇTAġI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

1 - Ġhale kayıt numarası : 2018/246012 

a) Adı : Ağrı ġeker Fabrikası 

b) Adresi : YaĢar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 48 - 0 472 215 35 80 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7.000 Ton KireçtaĢı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı ġeker Fabrikası stok sahası 

c) ĠĢin süresi : Ġlk Teslimata 01 Ağustos 2018 tarihinde baĢlamak üzere 

fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2018 - 14:00 

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

5 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karĢılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 05.06.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

YaĢar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 4513/1-1 
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KĠREÇTAġI ALIMI ĠHALESĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Pancar Kampanyası Dönemi Ġhtiyacı Olan 15.000 Ton (± % 20 

toleranslı) KireçtaĢı Alımı Ġhalesi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġli Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2018/250734 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 

c) Faks No : 0 266 865 26 05 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Ton KireçtaĢı Satın Alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Susurluk ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin süresi : Ġdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07.06.2018 - Saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km 

Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.  

 4532/1-1 
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SEVGĠ BOHÇASI ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan Sevgi Bohçası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

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 Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18.06.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 No’lu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 20.06.2018 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4567/1-1 

————— 

GÖZ ĠÇĠ LENS SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerin ihtiyacı olan göz içi lensler 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 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 11.06.2018 tarih saat 12:00’ye kadar 

―Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe / ĠSTANBUL‖ adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezi 

BaĢhekimlik/Lojistik Birimine teslim edilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 18.06.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 19.06.2018 günü saat 11:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4568/1-1 

————— 

TÜRK KIZILAYI KAN HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN 

SEROLOJĠK TARAMA, NAT TARAMA VE FERRĠTĠN TESTLERĠ  

SATIN ALIMI ĠHALESĠ ERTELEME ĠLANI 

30.04.2018 tarih 30407 sayılı Resmi Gazete’de ilanı yayınlanarak, Türk Kızılayı Kan 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı için gerçekleĢtirileceği duyurulan, ―Ġhale Ġdari-Teknik 

Belgeleri ve Proje Dosyaları‖ zarflarının teslim tarihi 30.05.2018 saat 10:00, açılma tarihi 

30.05.2018 saat 11:00 olan ―SEROLOJĠK TARAMA, NAT TARAMA VE FERRĠTĠN 

TESTLERĠ SATIN ALIMI‖ ihalesinin, ―Ġhale Ġdari-Teknik Belgeleri ve Proje Dosyaları‖ 

zarflarının teslim tarihi 29.06.2018 saat 10:00, açılma tarihi 29.06.2018 saat 11:00’e ertelenmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 4569/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Niksar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢ ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 15.05.2018 - 18/104 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Tokat 

b ) Ġlçesi : Niksar 

c) Ada No : 1167 

d) Parsel : 1 

e) Pafta : 26.27.II 

f) Nitelik : Arsa 

g) SatıĢa Konu Belediye Hisse Oranı : Tamamı 

h) Adres : ĠsmetpaĢa Mah., Rahat Hamidiye Köprü Mevkii. 
 

ĠHALE BĠLGĠLERĠ 

S.N. Ġhale Adı Tarihi Saati Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

1 
ĠsmetpaĢa Mah. 1167 

ada 1 nolu Parsel satıĢı 
05.06.2018 11:00 2.593.884,00 ¨ 77.816,52 ¨ 

 

3 - Ġhale Tarih : 05.06.2018  

4 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu 

5 - Telefon - Faks : 0 356 527 8151 - 146/0 356 527 6370 

6 - Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden 

Açık teklif usulü 

7 - Ġhale ġartnamesi : Niksar Belediye BaĢkanlığı Mali Hizm. 

Müdürlüğünden temin edilebilir.  

8 - Ġhaleye Katılmak isteyenlerden Ġstenilen Belgeler: 

a) Gerçek KiĢiler 

1) Nüfus Cüzdan Sureti 

2) Ġkametgah Belgesi 

3) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici teminat 

4) Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 

b) Tüzel KiĢiler 

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tastikli imza sirküleri 

2) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

3) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici teminat 

4) Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 

9 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin Ġhale saatinden önce Ġhale ġartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de ġartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlanen duyurulur. 4515/1-1 
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AKARYAKIT VE LPG ĠSTASYONU KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı 

No:210’da (2940 ada 8 parsel) bulunan 2512 m2’lik arsa üzerindeki Akaryakıt ve LPG Ġstasyonu 

ilk yıl yıllık 360.000,00.-TL + KDV muhammen bedelle 12.06.2018 tarih saat:14.10’da 10 (on) 

yıllığına, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Ġhale 

Ģartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale 

edilecektir. 

GERÇEK KĠġĠLERDEN; 

1) Kanuni Ġkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmıĢ olacak)  

2) Nüfus Cüzdanı sureti (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)  

3) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair 

vereceği taahhütname,  

4) Tebligat için adres beyanı, 

5) Noter tasdikli Ġmza beyannamesi, 

6) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 3.600.000,00.-TL’nin % 10’u olan 360.000,00.- TL 

tutarında geçici teminat (geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi 

bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu 

geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  

7) Ġhale Ģartname bedeline ait makbuz  

8) Ġhale ġartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmıĢ bir örneği 

9) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, 

10) Ortak giriĢim halinde, ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi, 

11) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ borcu yoktur yazısı, 

TÜZEL KĠġĠLERDEN; 

1) Tebligat için adres beyanı, 

2) Tüzel kiĢiliği temsile yetkili kiĢilere ait imza sirküleri  

3) Tüzel kiĢinin 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı 

olmadığına dair vereceği taahhütname,  

4) ġirket ortaklarının hisse oranları ile Ģirketteki görevlerinin son durumunu gösteren 

Ticaret Sicili Gazetesi (değiĢiklik ekleri ile birlikte) 

5) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 3.600.000,00.-TL’nin % 10’u olan 360.000,00.- TL 

tutarında geçici teminat (geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi 

bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu 

geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  

6) Ġhale Ģartname bedeline ait makbuz  

7) Ġhale ġartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmıĢ bir örneği 

8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, 

9) Ortak giriĢim halinde, ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi, 

10) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ borcu yoktur yazısı, 

Ġhaleye katılmak isteyenler 500.00.TL karĢılığında ihale Ģartnamesini Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. Ġhaleye katılanların ihale Ģartnamesi alması ve 

bedelini yatırması zorunludur.  

Ġhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini en geç 

12.06.2018 tarih Saat: 12.30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim 

etmeleri gerekmektedir. 4417/1-1 
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2 KALEM YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma 

Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı ―2 Kalem Yaylı Yatak‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile, 

Kurumuca hazırlanan ―Yaylı Yatak Teknik ġartnamesi‖, ―Yaylı Yatak Ek ġartnamesi‖, ―Yaylı 

Yatak Teknik ġartnamesi DeğiĢiklik Eki‖, ―Teknik ġartnameden Tip Ġdari ġartnameye Atıf 

Yapılacak ve Ġlave Edilecek Hususlar‖ ile ―Teslim Edilecek Miktarlar ve Bağlı Birlik 

Çizelgesi‖ne 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 aranacak özellikler, diğer hususlar, 

teslim etme - teslim alma Ģekil ve Ģartları ile muayene iĢlemleri 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, ihale evrak 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, 28.05.2018 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. 4580/1-1 
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30 ADET UGG CĠHAZI VE 2 ADET UGG CĠHAZI ĠÇĠN TEKERLEKLĠ  

TAġIYICI KAĠDE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı  

30 adet UGG Cihazı ve 2 adet UGG Cihazı için Tekerlekli TaĢıyıcı Kaide genel ve teknik 

isterlerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, genel ve teknik isterlerinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4576/1-1 
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2 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı ―2 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, 01/06/2018 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. 

 4577/1-1 
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FOTOKOPĠ KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari Ģartnamesi, teknik Ģartnamesi ve ihale 

ek Ģartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

MALZEMENĠN GRUBU 

MĠKTARI 

(Top) 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

31716 stok nolu Fotokopi Kâğıdı 

(I. Hamur, 80 gr/m2, A4, 210x297mm ) 
1.088.000 top 

Teknik ġartname 

P-32/12.05.2015 
04.06.2018 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL ġARTNAME EKĠ LĠSTEDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

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

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.06.2018 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise, açılmayarak diğer belge ve 

numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik 

yönden yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim 

mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de 

verilebilecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

verilecektir. 

8 - 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. 4578/1-1 
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YENĠDOĞAN ÜST DÜZEY KONVANSĠYONEL VENTĠLATÖR  

CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Yenidoğan Üst Düzey Konvansiyonel Ventilatör Cihazı, 6 Adet alımı 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/238340 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 

44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36 - 0.422.377 32 83  

  Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yenidoğan Üst Düzey Konvansiyonel Ventilatör Cihazı, 

6 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ġdarece Ġdari ġartnamede belirtilen yerlere veya Proje 

Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek 

çalıĢır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye sipariĢin tebliğinden itibaren 90 Takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km 

Ġdari Bina Kat: 6 Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 Salı günü saat: 10.00 

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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan 

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

bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

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

kriterler: 

4.3.1.a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Firmalar, Ģartnamenin tüm hükümlerini madde madde cevaplamalı yükümlülük 

getiren hükümleri kabul etmelidir. 

4.3.3. Firmalar teklif ettiği cihaz ile ilgili katalog sunmalıdır. 

4.3.4. Teklif edilen cihazın UBB kaydı bulunmalıdır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına iliĢkin talep yazısı, doküman bedelinin Ġdarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce Ġdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. Ġdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 

dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4503/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ 

KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Talas Tablakaya Camii ve Talas Tablakaya AĢağı Camii Vakfına ait olan, 

Kayseri Ġli, Talas Ġlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, tapunun (1844) Ada, (1) Parselinde 

kayıtlı arsa vasıflı taĢınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017- 

736/617 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle ĠnĢaat yapılmak 

üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya 

karĢılığı kiralama ihalesine çıkartılmıĢtır. 

ĠĢin Adı : Kayseri Ġli, Talas Ġlçesinde bulunan, tapunun (1844) Ada, 

(1) Parselinde kayıtlı arsanın yapım veya onarım 

karĢılığı 30 yıl süre ile kiralanması iĢi. 

Ġli : Kayseri 

Ġlçesi : Talas 

Mahallesi : Mevlana 

Sokak : --- 

Cinsi : Arsa 

Yüzölçümü : 3.272,10 m2 

Ġhale Dökümanı SatıĢ Bedeli : 100,00 TL 

Ada / Parsel No. : 1844/1 

Vakıflar Meclisi Karar Tarih 

ve Sayısı  : 11/12/2017 - 736/617 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği 

kapalı teklif usulü 

ĠĢin Nevi ve Niteliği : Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar Meclisinin 

11/12/2017 - 736/617 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen 

Ģartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle Yapım veya 

Onarım KarĢılığı Kiralama ihalesi iĢi. 

ĠĢin Tahmin Edilen Bedeli : 2.889.890,00 TL. (yapım/onarım (inĢaat) maliyeti ile 

yapım/onarım (inĢaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli 

toplamıdır.) 

Geçici Teminat : 86.697,00 TL(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

Ġhale Tarih ve Saati : 08.06.2018 - 14.30 

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11/12/2017 - 736/617 sayılı Kararında 

belirtilen Ģartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreyle ĠnĢaat yapılmak üzere, Yapım veya Onarım 

KarĢılığı kira ihalesi iĢi; 

1 - SözleĢme süresinin toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi, 

2 - Kira bedellerinin, 1.yıl kirasının aylık 1.000,00 TL, 2. yıl kirasının aylık 1.000,00 + 

önceki yılın Yıllık Yi-ÜFE artıĢ oranı, 3. yıl kirasının aylık 8.017,00 TL + inĢaat süresince 

gerçekleĢecek toplam Yıllık Yi-ÜFE artıĢ oranı, 4.yılın baĢından itibaren sözleĢmenin bitimine 

kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe oniki aylık ortalaması (artıĢa esas 

Yurt Ġçi Üfe oranı; bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından 

açıklanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi oniki aylık ortalamalara göre değiĢim oranlarının geriye 

dönük oniki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi, 

3 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması, 

4 - Her türlü masrafları ile finansmanları yüklenici tarafından karĢılanmak üzere; 

taĢınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takdiyat varsa (Ģerh, beyan vb.) kaldırılması, 

gerekmesi halinde terk vb. iĢlemlerin yapılması, uygulama projelerinin yüklenici tarafından 

hazırlatılarak Ġdaremiz teknik elemanlarının görüĢü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

kuruluĢlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iĢ ve sosyal güvenlik 

hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aĢamasında 

öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve iĢlemlere ait masrafların da yine yüklenici 

tarafından karĢılanması ve söz konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak Ġdareden herhangi bir hak 

talebinde bulunulmaması, 

5 - Ġhaleye/sözleĢmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp 

dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir nedenle, 

ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler)de, öncelikle Ġdare daha 

sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢların onayı ile artıĢ öngören bir değiĢiklik olması halinde, 

ya da ilgili parametre (ler) de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değiĢiklik olması halinde, 

sözleĢmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması, 

6 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inĢaatın yapılması ve binanın 

iĢletmeye açılması, inĢaat tamamlanıp iĢletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir 

amaçla kullanılmaması, 

7 - Yüklenicinin, SözleĢme ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle 

taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taĢınmazı terk etmesi halinde, yapılmıĢ olan 

imalatların tamamının Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir 

kaydedilmesi, 

8 - Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması Ģartlarıyla, iĢ merkezi olarak kullanılmak üzere toplam 30 (otuz) yıl süreyle Yapım 

veya Onarım KarĢılığı ihalesine çıkarılmıĢtır. 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 

Kocasinan/KAYSERĠ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 

2. katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġhale dökümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri 

adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğünde 

görülebilir. Ġhale Dokümanı 100,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir. 

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katında bulunan Yatırım ve Emlak ġube 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 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 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında 

yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif 

bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si 

değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 
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i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak 

ġube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım 

ve Emlak ġube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 

herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 

müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır. 

XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

XII - ĠĢ bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu iĢe iliĢkin hazırlanan Ģartname, sözleĢme ve ihale dosyasının incelenmesi 

gerekmektedir. 

TEL : 0(352) 222 66 40   Dahili: 7011 - 7300 

FAKS : 0(352) 231 05 87 

E-MAĠL : kayseri@vgm.gov.tr. 

Ġlan olunur. 4542/1-1 
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ARSA VASIFLI TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu ve Niteliği : Bağlıca Mahallesi 335 Ada 5 Parselde Kayıtlı 4196,18 m2 Arsa 

Vasıflı TaĢınmazın SatıĢı 

Muhammen Bedeli : 755.312,40 TL + KDV 

Geçici Teminat (%3) : 23.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK 

ARTIRMA USULÜ 

ġartname Bedeli : 50,00 TL 

Ġhale Tarihi : 05.06.2018 Salı günü 

Ġhale Saati : 11.00 

1 - ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 05.06.2018 Salı günü ve Saat 11.00 de 

335 ADA 5 NOLU PARSELĠN SATILMASI ĠĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi 

gereği ―AÇIK ARTIRMA USULÜ‖ ile ihaleye verilecektir. 

Ġhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir. 

Ġhale uhdesinde kalan talipli ihale bedelinin %50 sini peĢin kalanını 4 eĢit taksitte 

ödemesini belediyemiz veznesine ya da T.C. Ziraat Bankası Kozaklı Ģubesi cari hesabına 

yatırmak zorundadır. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C. Ziraat Bankası Kozaklı ġubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C vatandaĢı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kiĢi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 
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d. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. 

a) Gerçek kiĢi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

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

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek. 

e. Ġmza sirküleri vermek: 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

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

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

f. Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet 

Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair 

belge, 

g. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

h. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları 

ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

i. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

j. Ġhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

k. Ġhaleye ait Ģartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 

2 - Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

Ġlan olunur. 4500/1-1 
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ARSA KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge 

Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye Ġli Merkez Ġlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde 

Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye Ġli Kadirli Ġlçesi CemalpaĢa 

Mahallesi 76 Ada 2 Parselde Kadirli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüslerinin projelerine göre 

anahtar teslimi yaptırılması karĢılığında, TaĢınmaz Mal verilmesi iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 35. maddesinin a fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü TaĢınmazlarının Ġdaresi 

Hakkında Yönetmelik gereği ―Kapalı Teklif‖ usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli 

Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada  

1 parselde kesin uygulama projesinde ve Ģartnamelerde 

bulunan iĢ kalemlerine göre 31234 m2 kapalı alanı bulunan 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye Ġli 

Merkez Ġlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde 

kesin uygulama projesinde ve Ģartnamelerde bulunan iĢ 

kalemlerine göre 11207 m² kapalı alanı bulunan Osmaniye 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye Ġli 

Kadirli Ġlçesi CemalpaĢa Mahallesi 76 Ada 2 parselde 

kesin uygulama projeleri ve Ģartnamelerinde bulunan iĢ 

kalemlerine göre 6.499 m² kapalı alanlı Kadirli Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü inĢaatlarının projelerine göre 

anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karĢılığında; Ġli: 

Osmaniye, Ġlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: 

Arsa, 2287ada 1 parsel ve 2288 ada 1 Parsel, Yüzölçümü: 

12.269,08+56.006,05=68.275,13 m2, Hisse Oranı: Tam, 

Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan TaĢınmaz Malların 

verilmesi. 

b) TaĢınmaz mal 

    tahmin edilen satıĢ bedeli : 103.639.603,00 TL. 

c) ĠnĢaat bedeli : 102.970.334,24 TL. 

ç) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 1095 (Bin Doksan BeĢ) takvim 

günüdür 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli 

Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA (Ġhale Salonu) 

b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 PerĢembe 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. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
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4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.4.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4.2. 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. 

4.1.5. Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Adana Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner 

Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü ġubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 

6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.9.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.1.10. Doküman alındı belgesi. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   

01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 3.000,00 (Üç Bin) Türk Lirasının 

Ġhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 

Ziraat Bankası Kuruköprü ġubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 

hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 

ReĢatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA (Ġhale Salonu) adresinde Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığı’na verilebileceği gibi, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli Caddesi 

No: 19   01120 Seyhan/ADANA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, verilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli ile inĢaat 

yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iĢ için 

taĢınmaz mal karĢılığı anahtar teslimi inĢaat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler 3.110.000 TL’den 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 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aĢamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

14 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde 

idari Ģartname hükümleri uygulanacaktır. 4493/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86109 NO.LU 

―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME HAKKININ VERĠLMESĠ‖ 

KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile 

devredilmesidir. 

1.2. Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86109 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 

ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) iĢletme 

hakkını kapsar. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 11.06.2018 Pazartesi Saat: 15.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN 

BELGELER: 

Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en az bir 

tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam aktif varlıklarının‖ en 

az 5.000.000 TL, ―toplam özkaynaklarının‖ ise en az 500.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun 

üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

3.1. Ġhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 

3.1.1. TEKLĠF SAHĠBĠ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e - posta adresini içeren yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ belge, 

3.1.2.2. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer 

muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kiĢilerin idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun teĢkiline iliĢkin noter tasdikli beyanname (Beyanname 

Ek - 1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay 

yüzdesinin belirtilmiĢ olması zorunludur), 

3.1.3. TEKLĠF SAHĠBĠ tüzel kiĢiler ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kiĢilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 

Memurluğundan onaylı (değiĢiklikler de dahil) ġirket Ana SözleĢmesi, 

3.1.4. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların 

noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu 

oluĢturan üyeler arasında yer alan tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli 

imza sirküleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler olması 

durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 
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3.1.5. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili kiĢinin/ 

kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU’nun tüzel kiĢi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kiĢi/kiĢilerin noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler 

olması durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.1.6. TEKLĠF SAHĠBĠ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi 

ise ve ihaleye tüzel kiĢi adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise tüzel kiĢiyi temsile ve ilzama yetkili 

olunduğuna iliĢkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU adına 

ihaleye katılanların temsilci olduklarına iliĢkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza 

beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU temsilcisinin/ 

temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerince 

müĢtereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere iliĢkin noter tasdikli 

vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri), 

3.1.7. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin tüm Ģartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 

her sayfası TEKLĠF SAHĠBĠ yetkililerince imzalanmıĢ iĢbu Ġhale ġartnamesi (TEKLĠF SAHĠBĠ’nin 

ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olması halinde ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerinin tamamı 

tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek - 2’de 

belirtilen formda hazırlanmıĢ geçici teminat mektubunun teslim alındığına iliĢkin Alındı Belgesi 

veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan iĢbu Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 

alındığına iliĢkin Alındı Belgesi, 

3.1.10. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam aktif 

varlıklarını‖ ve ―toplam özkaynaklarını‖ gösterir belgeler (bilanço vb), 

3.1.11. Yabancı TEKLĠF SAHĠBĠ’nin; 

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiĢ belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya  

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dıĢında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet 

yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: 

ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 

belgeleri kendi adına düzenleyecektir. 

KOMĠSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ’nden ek bilgi ve belge talep etme 

hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmiĢ belgelerin eksikliği, 

doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek Ģekilde; tamamlama, ek bilgi 

ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici 

teminatın verilmemesi durumunda, TEKLĠF SAHĠBĠ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dıĢı 

bırakılacaktır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ VE ĠġLETMECĠNĠN TAAHHÜTLERĠ: 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaĢı satıĢ fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

ĠĢletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (AltmıĢ) aylık yatırım ve hazırlık 

döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 75.000 ton üretim yapmayı kabul ve 

taahhüt eder. 

6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ: Teklifler en geç 

11.06.2018 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 

etmeleri zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. Ġhale dokümanını 

bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 11.06.2018 - Pazartesi günü 

saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 Zonguldak adresine vermiĢ olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 

Daire BaĢkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 

açılacaktır. 

9 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 4484/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86110 NO.LU 

―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME HAKKININ VERĠLMESĠ‖ 

KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile 

devredilmesidir. 

1.2. Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86110 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 

ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) iĢletme 

hakkını kapsar. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 12.06.2018 Salı Saat: 15.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN 

BELGELER: 

Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en az bir 

tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam aktif varlıklarının‖ en 

az 3.000.000 TL, ―toplam özkaynaklarının‖ ise en az 500.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun 

üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

3.1. Ġhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 

3.1.1. TEKLĠF SAHĠBĠ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e - posta adresini içeren yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ belge, 

3.1.2.2. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer 

muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kiĢilerin idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun teĢkiline iliĢkin noter tasdikli beyanname (Beyanname 

Ek - 1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay 

yüzdesinin belirtilmiĢ olması zorunludur), 

3.1.3. TEKLĠF SAHĠBĠ tüzel kiĢiler ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kiĢilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 

Memurluğundan onaylı (değiĢiklikler de dahil) ġirket Ana SözleĢmesi, 

3.1.4. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların 

noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu 

oluĢturan üyeler arasında yer alan tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli 

imza sirküleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler olması 

durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 
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3.1.5. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili kiĢinin/ 

kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU’nun tüzel kiĢi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kiĢi/kiĢilerin noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler 

olması durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.1.6. TEKLĠF SAHĠBĠ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi 

ise ve ihaleye tüzel kiĢi adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise tüzel kiĢiyi temsile ve ilzama yetkili 

olunduğuna iliĢkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU adına 

ihaleye katılanların temsilci olduklarına iliĢkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza 

beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU temsilcisinin/ 

temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerince 

müĢtereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere iliĢkin noter tasdikli 

vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri), 

3.1.7. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin tüm Ģartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 

her sayfası TEKLĠF SAHĠBĠ yetkililerince imzalanmıĢ iĢbu Ġhale ġartnamesi (TEKLĠF 

SAHĠBĠ’nin ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olması halinde ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerinin 

tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek - 2’de 

belirtilen formda hazırlanmıĢ geçici teminat mektubunun teslim alındığına iliĢkin Alındı Belgesi 

veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan iĢbu Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 

alındığına iliĢkin Alındı Belgesi, 

3.1.10. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam aktif 

varlıklarını‖ ve ―toplam özkaynaklarını‖ gösterir belgeler (bilanço vb), 

3.1.11. Yabancı TEKLĠF SAHĠBĠ’nin; 

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiĢ belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dıĢında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet 

yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
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3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: 

ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 

belgeleri kendi adına düzenleyecektir. 

KOMĠSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ’nden ek bilgi ve belge talep etme 

hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmiĢ belgelerin eksikliği, 

doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek Ģekilde; tamamlama, ek bilgi 

ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici 

teminatın verilmemesi durumunda, TEKLĠF SAHĠBĠ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dıĢı 

bırakılacaktır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ VE ĠġLETMECĠNĠN TAAHHÜTLERĠ: 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaĢı satıĢ fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

ĠĢletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (AltmıĢ) aylık yatırım ve hazırlık 

döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 100.000 ton üretim yapmayı kabul ve 

taahhüt eder. 

6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ: Teklifler en geç 

12.06.2018 Salı günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 

etmeleri zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. Ġhale dokümanını 

bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 12.06.2018 - Salı günü saat 15.00’e 

kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresine vermiĢ olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire 

BaĢkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 

açılacaktır. 

9 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

 4485/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86111 NO.LU 

―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME HAKKININ VERĠLMESĠ‖ 

KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile 

devredilmesidir. 

1.2. Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86111 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 

ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) iĢletme 

hakkını kapsar. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 13.06.2018 ÇarĢamba Saat: 15.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN 

BELGELER: 

Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en az bir 

tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam aktif varlıklarının‖ en 

az 1.500.000 TL, ―toplam özkaynaklarının‖ ise en az 250.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM 

GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak 

değerlendirilecektir. 

3.1. Ġhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 

3.1.1. TEKLĠF SAHĠBĠ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e - posta adresini içeren yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ belge, 

3.1.2.2. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer 

muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kiĢilerin idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun teĢkiline iliĢkin noter tasdikli beyanname (Beyanname 

Ek - 1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay 

yüzdesinin belirtilmiĢ olması zorunludur), 

3.1.3. TEKLĠF SAHĠBĠ tüzel kiĢiler ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kiĢilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 

Memurluğundan onaylı (değiĢiklikler de dahil) ġirket Ana SözleĢmesi, 

3.1.4. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların 

noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu 

oluĢturan üyeler arasında yer alan tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli 

imza sirküleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler olması 

durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 
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3.1.5. TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili kiĢinin/ 

kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK 

GĠRĠġĠM GRUBU’nun tüzel kiĢi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kiĢi/kiĢilerin noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler 

olması durumunda söz konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.1.6. TEKLĠF SAHĠBĠ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLĠF SAHĠBĠ; (i) tüzel kiĢi 

ise ve ihaleye tüzel kiĢi adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise tüzel kiĢiyi temsile ve ilzama yetkili 

olunduğuna iliĢkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli 

nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU adına 

ihaleye katılanların temsilci olduklarına iliĢkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza 

beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU temsilcisinin/ 

temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerince 

müĢtereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere iliĢkin noter tasdikli 

vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri), 

3.1.7. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin tüm Ģartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 

her sayfası TEKLĠF SAHĠBĠ yetkililerince imzalanmıĢ iĢbu Ġhale ġartnamesi (TEKLĠF SAHĠBĠ’nin 

ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olması halinde ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerinin tamamı 

tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek - 2’de 

belirtilen formda hazırlanmıĢ geçici teminat mektubunun teslim alındığına iliĢkin Alındı Belgesi 

veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan iĢbu Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 

alındığına iliĢkin Alındı Belgesi, 

3.1.10. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam aktif 

varlıklarını‖ ve ―toplam özkaynaklarını‖ gösterir belgeler (bilanço vb), 

3.1.11. Yabancı TEKLĠF SAHĠBĠ’nin; 

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiĢ belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dıĢında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet 

yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 

a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
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3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: 

ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 

belgeleri kendi adına düzenleyecektir. 

KOMĠSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ’nden ek bilgi ve belge talep etme 

hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmiĢ belgelerin eksikliği, 

doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek Ģekilde; tamamlama, ek bilgi 

ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 

değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici 

teminatın verilmemesi durumunda, TEKLĠF SAHĠBĠ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dıĢı 

bırakılacaktır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ VE ĠġLETMECĠNĠN TAAHHÜTLERĠ: 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaĢı satıĢ fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

ĠĢletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (YetmiĢ iki) aylık yatırım ve hazırlık 

döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve 

taahhüt eder. 

6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ: Teklifler en geç 

13.06.2018 ÇarĢamba günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 

etmeleri zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. Ġhale dokümanını 

bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 13.06.2018 ÇarĢamba günü 

saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 Zonguldak adresine vermiĢ olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 

Daire BaĢkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 

açılacaktır. 

9 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 4486/1-1 
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ELEKTRO HĠDROLĠK DELĠCĠ YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ELEKTRO HĠDROLĠK DELĠCĠ YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/243357 

Dosya no  : 1822051 

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  : Elektro hidrolik delici yedekleri: 19 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 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  : 06/06/2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 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 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 4510/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK UZUN VE KISA KONÇLU MADENCĠ ÇĠZMESĠ ALIMI  

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Ġhale kayıt no : 2018/238928 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak 

No:2   67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0372 259 40 00 (30 HAT), 0372 252 40 00 (8 HAT) 

  Faks: 0372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Madenci Çizmesi Alımı 

  Uzun Konçlu Madenci Çizmesi 761 Çift, 

  Kısa Konçlu Madenci Çizmesi 8.379 Çift 

b) Teslim Yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün 

de teslim edilecektir  

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati  : 18.06.2018 Pazartesi günü Saat 15.00 

c) Dosya No : 1831205 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler  

4.2.1 - Teknik Ģartnamede istenen belgeler 

4.2.2 - Ġstekli firmalar kısa ve uzun konçlu çizmelere iliĢkin tasarım ve kategoriyi içeren 

güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile AT Tip 

Ġnceleme Belgesinin aslını, aslı yerine ihaleden önce Ġdare tarafından görülerek ―aslı Ġdarece 

görülmüĢtür‖ veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen çizme modelinin 

ismi geçmelidir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca 

firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 

4.2.3 - Firmalar teklifleri ile birlikte görünüĢ, Ģekil, rahatsız edici koku, iĢaretleme, vb. 

yönden incelenmek üzere 41, 42, 43, 44 ayak numaralı birer çift çizme numunesi vereceklerdir. 

Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġstekliler Ġhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve Ģartnameler 150,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 18.06.2018 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 4511/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

2018/8.1 (Sincan Bölgesi) Enerji Ġletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım 

ve arızalarının giderilmesi iĢlerinin hizmet alımı iĢi TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/251542 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254   06105 

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00    FAX: 0.312.5861121 

c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018/8.1 (Sincan Bölgesi) Enerji Ġletim Hattı Grubunun 

Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının 

giderilmesi iĢlerinin hizmet alımı iĢi 

b) Yapılacağı yer : ANKARA 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254   06105 

Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 31/05/2018 PerĢembe günü,  Saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Ġdari ġartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ilanın 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Ġdarenin 4734 Sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini 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, standart forma uygun 

belge, 

h) Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.   

4.3.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
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üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. Ġsteklinin Elektrik Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren 

belge veya belgeler. 

4.4.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip ġefi, Hatçı) elemanların puanlarının 

toplamı Gruptaki Ġletim Hatları bazında asgari 60 (altmıĢ)  puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o 

grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek-2’deki ―ĠĢletme Elemanları Puan Tablosu‖na yazılacaktır. Bu tablo teklif 

verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 
 

E.Ġ. HATTI GRUBU ĠÇĠN PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIġMA SAATĠ 

ĠĢletme Teknisyenleri 5 5 x 45 = 225 

Grup Mühendisi 1 1 x 45 = 45 
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4.4.2. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla ĠĢ Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmaz. 

ĠĢ Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleridir. 

4.5. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen 

- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı, 

- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi, 

- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin iĢletilmesi 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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 aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: TEĠAġ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma 

ve Ticaret ġefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (Ġstanbul Yolu) 

Yenimahalle/ANKARA  

b) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi: Satınalma ve Ticaret ġefliğinden 

talep edilmesi halinde e-mail olarak gönderilecektir. 

c) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEĠAġ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

(Satınalma ve Ticaret ġefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (Ġstanbul Yolu) 

Yenimahalle/ANKARA  

ç) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının 

toplam tutarı yazılacaktır): 110,00 TL (YüzonTürkLirası) 

Doküman almak isteyen istekliler doküman satıĢ bedelini TEĠAġ 8.Bölge Müdürlüğü TC. 

Ziraat Bankası Ankara Necatibey ġubesi TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 IBAN Nolu 

hesabına yatırıp makbuzuyla Satınalma ve Ticaret ġefliğine müracaat edecektir.  

7.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

7.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

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 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4507/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

ZONGULDAK ALAPLI ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ALANINA AĠT, 
YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ VE ENH YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi ve ENH 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 Konağı No: 3 Alaplı/ZONGULDAK 
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kamera sistemi, YG-AG Elektrik ġebekesi ve 

ENH Yapım ĠĢi 
b) Yapılacağı yer : Alaplı/ZONGULDAK 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

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

d) ĠĢin süresi : 30/09/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 4.103.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    287.210 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 : 07/06/2018 - 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. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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 Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet  BaĢkanlığının Hükümet 
Konağı No:3 Alaplı/ZONGULDAK 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. 4506/2-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı 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 : Çakmak Mah. Pazar Yeri Meydanı No: 31/1 Dursunbey/ 

BALIKESĠR 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi (99,6 Ha.) 

alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu 

paket arıtma tesisi ve kamera sistemi inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Dursunbey/BALIKESĠR 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe  

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : 30.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) :    17.402.451 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.218.171,57 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 : 06.06.2018 - 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 Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekâletname 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 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; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) 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 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - 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 

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Çakmak Mah. Pazar Yeri 

Meydanı No: 31/1 Dursunbey/BALIKESĠR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

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. 

9 - 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. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - 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. 

12 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4432/2-2 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesine ait 

altyapı 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 : Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. 

Sok. No: 2 Merkez/SĠVAS 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (814,10 Ha.) alanına 

ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma 

tesisi ve kamera sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı 

yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : SĠVAS 

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

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

d) ĠĢin süresi : 31.10.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 124.895.193,00- TL 

f) Geçici Teminatı :     8.742.663,51- TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. 

Sok. No: 2   1. Kat Toplantı Salonu Merkez/SĠVAS 

b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 - Saat 14.00 

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 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; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

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

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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) 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 

14.00’e kadar, Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan 

Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. Sok. No: 2   1. Kat Toplantı Salonuna Merkez/SĠVAS adresine 

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 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin Sivas - Merkez 1. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. Sok. No: 2   1. Kat 

Toplantı Salonu SĠVAS adresinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Sivas - Merkez 1. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. Sok. No: 2   1. Kat 

Toplantı Salonu SĠVAS adresinden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - 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. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - 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. 

12 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4424/2-2 
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5 TONLUK ÇĠFT KĠRĠġ KÖPRÜLÜ VĠNÇ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/247310 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 / 0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1 adet 5 Tonluk Çift KiriĢ Köprülü Vinç satın 

alınacaktır. (Demontaj, Montaj, Zemin Ankraj betonu 

yapılıp 8 Adet Direk-Yürüme Yolu ve sistemin tamamı 

ile Montajı yapılacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 19/06/2018 günü saat 

10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, Z-32 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. 4504/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2006/298 Esas, 2007/798 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4497/1-1 

————— 

Bahçe Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/246 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4498/1-1 

————— 

Ġstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesinin 2016/237 Esas (Yeni Esas: 2018/297) sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4499/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 

2017/708498 

2018/20970 

2018/40551 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi Dögol Cad. No: 4 Anadolu Meydanı Tel-Faks 
0 312 296 11 30 

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Tungsten Heavy Powder Inc.  

Adresi 
6170 Cornerstone Ct. East, San Diego, 

CA 92121, USA 
 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
33-0901312  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 4543/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/107744 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD. / 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CNG CENGĠZ TEDARĠK DIġ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
FĠDAN CENGĠZ 

Adresi 

KURTĠSMAĠLPAġA 2. SOK. OFĠS 

GÜNEġ PLAZA KAT:6 NO:13 

DĠYARBAKIR 

ATATÜRK MAH. 11 CAD. 

NO:1/10 MERKEZ/TUNCELĠ 

T.C. Kimlik No. - 29342430030 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2110637084 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TUNCELĠ TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1212 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/354653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
2'NCĠ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe HAKKARĠ/ÇUKURCA 

Adresi ÇUKURCA YOLU ÜZERĠ Tel-Faks 43805000010 - 438 5112265 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MUġ YAPRAK PASTANELERĠ 

GIDA ĠNġAAT OTOMOTĠV VE 

TURĠZM SANAYĠ TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

HALĠL UYANIK 

Adresi 

ĠSTASYON CAD. TAPU 

KADASTRO KARġISI NO.: 18 MUġ 

ĠSTASYON CAD. TAPU 

KADASTRO KARġISI NO.: 18 

MUġ 

T.C. Kimlik No. - 62770152112 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6240232404  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MUġ TĠC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 002843  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/97183 (Karar No: 106) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD./1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

METSA HAYVANCILIK VE 

ÜRÜNLERĠ TARIM GIDA 

ĠNġAAT SANAYĠ VE DIġ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

MEHMET BOYRAZ 

Adresi 

YENĠ MAHALLE HAYITLIK 

MEVKĠĠ KÜME EVLERĠ NO: 2 

BAĞYURDU-KEMALPAġA/ĠZMĠR 

ĠNÖNÜ MAHALLESĠ ĠSTĠKLAL 

CADDESĠ 154/16 

KÜÇÜKÇEKMECE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 64216213678 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6200570818  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

EDĠRNE TĠCARET SĠCĠL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7922-10923  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/97183 (Karar No: 108) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD./1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

METSA HAYVANCILIK VE 

ÜRÜNLERĠ TARIM GIDA 

ĠNġAAT SANAYĠ VE DIġ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

MEHMET BOYRAZ 

Adresi 

YENĠ MAHALLE HAYITLIK 

MEVKĠĠ KÜME EVLERĠ NO: 2 

BAĞYURDU-KEMALPAġA/ĠZMĠR 

ĠNÖNÜ MAHALLESĠ ĠSTĠKLAL 

CADDESĠ 154/16 

KÜÇÜKÇEKMECE/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 64216213678 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6200570818  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

EDĠRNE TĠCARET SĠCĠL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7922-10923  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/176846 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ABDURRAZAK KURALAY - 

Adresi 

LĠSE CAD. 1. SOK. ARDA PLAZA 

KAT: 5 NO: 12 

YENĠġEHĠR/DĠYARBAKIR 

- 

T.C. Kimlik No. 10699858950 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5980078925 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DĠYARBAKIR TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23627 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/5/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/33595 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
11’ĠNCĠ ANA ĠKMAL 

MERKEZĠ KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/SĠNCAN 

Adresi 

ġEHĠT ÜSTEĞMEN HASAN 

SAHAN KIġLASI 

YENĠKENT 

Telefon 

Faks 

312 277 34 56 

312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MURATSAL BORU VE 

GENĠġLETĠLMĠġ METAL SANAYĠ 

TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

BATI SĠTESĠ MAHALLESĠ FATĠH 

SULTAN MEHMET BULVARI 

NO:548 YENĠMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
624 002 2874  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA SANAYĠ ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17340  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/6/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/397679 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
6’NCI MOTORLU PĠYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe MERKEZ/ġIRNAK 

Adresi 

6’NCI MOTORLU PĠYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 

AKÇAY 

Telefon 

Faks 

0 486 258 20 20 

0 486 258 20 13 

Posta Kodu 73000 E-Mail 6motorlutugay@kkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KARADAĞ PETROL 

ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT 

NAKLĠYAT TURĠZM GIDA 

TAAHHÜT SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

SERGEN DEMĠR 

Adresi 

CUMHURĠYET CADDESĠ 

BEġYOL MEVKĠ YAKAMOZ 

Ġġ MERKEZĠ KAT: 3/15  

ĠPEKYOLU VAN 

DAĞGÖL MAHALLESĠ HAKKARĠ 

VAN BULVARI CADDESĠ NO: 46-1 

ĠÇ KAPI NO: 14 MERKEZ/HAKKARĠ 

T.C. Kimlik No. - 38920391410 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
507 021 1779 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7331-VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/7/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/402603 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
6’NCI MOTORLU PĠYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe MERKEZ/ġIRNAK 

Adresi 

6’NCI MOTORLU PĠYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 

AKÇAY 

Telefon 

Faks 

0 486 258 20 20  

0 486 258 20 13 

Posta Kodu 73000 E-Mail 6motorlutugay@kkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KARADAĞ PETROL 

ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT 

NAKLĠYAT TURĠZM GIDA 

TAAHHÜT SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

SERGEN DEMĠR 

Adresi 

CUMHURĠYET CADDESĠ 

BEġYOL MEVKĠ YAKAMOZ 

Ġġ MERKEZĠ KAT: 3/15  

ĠPEKYOLU VAN 

DAĞGÖL MAHALLESĠ HAKKARĠ 

VAN BULVARI CADDESĠ NO: 46-1 

ĠÇ KAPI NO:14 MERKEZ/HAKKARĠ 

T.C. Kimlik No. - 38920391410 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
507 021 1779 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7331-VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 4531/8/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4582/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4583/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4584/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4533/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4534/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4535/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4536/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4537/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4538/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4544/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4545/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 4546/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/1/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/2/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/3/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/5/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 4528/7/1-1 



23 Mayıs 2018 – Sayı : 30429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/584147 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Vagon Sanayii A.ġ. 

(TÜVASAġ) Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Sakarya/Adapazarı  

Adresi 
Milli Egemenlik Cad. No: 131 

Adapazarı/Sakarya 
Tel-Faks 0 264 275 16 60 - 275 16 70-71 

Posta Kodu 54198 E-Mail satinalma@tuvasas.com.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

LIAONING ZHONGWANG 

IMPORT AND EXPORT TRADE 

CO. LTD. 

1 - LIU ZHONGTIAN (LIAONING 

ZHONGWANG GROUP CO. LTD. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANI, 

ĠCRA DĠREKTÖRÜ VE 

KURUCUSU) 

2 - LIAONING ZHONGWANG 

GROUP CO. LTD. 

Adresi 

No: 8 HONGWEI RO, HONGWEI 

DISTRICT 111003, 

LIANOYANG CITY, CHINA 

XUJIA VILLAGE, SHUGUANG 

COUNTRY HONGWEI DISTRICT 

LIAOYANG LIAONING, PRC 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 4549/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11610 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Cumhurbaşkanlığı

Koruma Daire Başkanlığı Bünyesinde 1 Adet Özel Harekat Şube
Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2018/11832 Soda Sanayii Anonim Şirketine Bağlı Bazı İşyerlerinde Petrol-İş
Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının Millî Güvenliği
Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/19077 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 22/05/2018 tarihli ve 30428 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kurulu Kararları 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


