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YÖNETMELİKLER
Ekonomi Bakanlığından:
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
d) Elektronik imza mevzuatı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
e) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası
ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerini,
f) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,
g) Kullanıcı: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerden istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla Kanun kapsamındaki
şirket ve şubeler adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,
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ğ) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 - a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.
b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,
1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan
E-TUYS’a giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki
bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin
Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta
yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer
alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip
eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer
alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta
yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse
devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda
doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü bölüm eklenmiş, takip eden bölüm ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Hakkında Hükümler
Nitelikli elektronik sertifika temini
Madde 9 – Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek
nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmak zorundadır.
Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik
sertifikalar E-TUYS için kullanılabilir.
Yetkilendirme başvurusu
Madde 10 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda
yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur.
a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak
Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve
Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel
Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir),
ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe
uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış
Kullanıcı Yetkilendirme Formu.
Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu
durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir
kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.
Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme
başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz.
Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.
Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin E-TUYS’ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı
Madde 11 – Yetkilendirme başvurusu üzerine, Kanun kapsamındaki şirket ve şube bilgilerinin E-TUYS’a kaydedilmesini ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü
müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne
uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.
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Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da kanun kapsamındaki şirket ve şubenin tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik
posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.
Yetki süresinin uzatılması
Madde 12 – Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
Süre uzatımında, daha önce Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından 10 uncu
maddenin birinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı
yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına
işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi
için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul
edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.
Yetkinin iptali
Madde 13 – Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer
alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla
veya iadeli taahhütlü olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubeye bildirildiğini tevsik eden
belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilir.
Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.
Yetkinin askıya alınması
Madde 14 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.
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Güncelleme işlemleri
Madde 15 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi,
iletişim bilgileri vb.) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın
Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.
Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle
Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin
önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi
için 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.
Faaliyetine son veren veya verilen Kanun kapsamında şirket ve şubeler söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.
Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki
değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlüğe bildirilir.
Yetki
Madde 16 – Bakanlık; bu Yönetmelikte yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme
yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.
E-TUYS’un uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.
E-TUYS uygulamasında Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler ile kullanıcı arasında
doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/8/2003

25205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2012

28342
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm
Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her yıl”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak
üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak
üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde
bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir.
(2) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su üstü ve su altı sportif faaliyetler için
valilikten alınan deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer.
(3) Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir işletmeye verilecek parkur
için birden fazla işletme tarafından başvuruda bulunulması durumunda, yeterliliği uygun görülen işletmelerden altyapı hizmetlerine en çok katkı payı veren işletmeye izin verilir. Bu katkı
payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır. Helikopterli kayak (Heliski) için belirlenen parkur alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunabilme izni
tek bir acentaya verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en
fazla bir takvim yılını kapsayacak şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/2/2011

27855

—— • ——
İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukuku alanlarında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak
ve bu surette uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemlerin gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda
toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli her tür faaliyeti
yürütmek,
b) Uyuşmazlık çözümü yöntemleri, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukuku ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağlayarak incelemeler yapmak,
c) Uyuşmazlık çözümü yöntemleri, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerjiye ilişkin hukukun geliştirilmesi, bu alanlarda çalışanların gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, sertifika programları açmak,
ç) Uyuşmazlık çözümü yöntemleri, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukukuna ilişkin kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık
yapmak, bu amaçla araştırmalara girişmek ve araştırmacılara yardımcı olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukuku alanında
araştırmalar ve yayın yapmak, rapor hazırlamak ve proje yürütmek veya bu benzeri çalışmaları
yaptırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek,
b) Uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukukuna ilişkin
ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri
her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
c) Uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukukuna ilişkin
olarak devlet, özel, vakıf okulları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak. Üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek,
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ç) Ulusal ve uluslararası alanda uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukuku alanında yapılan bilimsel çalışma örneklerini seçmek ve ödüllendirmek,
bunun için yarışma, ödül töreni ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
d) Ulusal ve uluslararası alanda uyuşmazlık çözümü, milletlerarası ticaret, yatırım, inşaat ve enerji hukukuna ilişkin çalışmalar yapan üniversite, merkez ve kuruluşlarla iş birliği
ve ortak çalışmalar yapmak,
e) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, panel,
konferans, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum ve benzeri ilmî içerikli
faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak,
f) Üniversite bünyesindeki birimler ve tüm uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak
faaliyetler yapmak; merkezin amaçları doğrultusunda basın yayın organları ile ortak faaliyet
ve iş birliği yapmak, paylaşım ve tanıtım toplantıları gerçekleştirmek,
g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak. Üniversitede öğrenim gören her öğrenciyi, faaliyet konularını araştırmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına
destek vermek,
ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
birimler oluşturmak; Merkez faaliyetleri ile ilgili Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak,
h) İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine danışmanlık, uzman-bilirkişilik ve hukuki destek hizmetleri vermek,
ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından,
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir.
(2) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir
Müdür görevlendirilir.
(3) Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev
süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet
eder.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek,
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,
Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu
Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü
alındıktan sonra Rektöre sunmak,
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektöre teklifte bulunmak, çalışma
birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli
sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak,
ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü
veya internet üzerinden de yapılabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına
ilişkin konularda kararlar almak,
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak,
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
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e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak,
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme
usullerini belirleyip Rektöre sunmak,
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden
veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından Rektör
tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma
grupları veya proje grupları kurulabilir.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun
gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TARİHİ
VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YörükTürkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen
Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YÖRTÜMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi
ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Muğla ili ve ilçeleri olmak üzere ülke sınırlarındaki Yörükler-Türkmenler ile
ülke dışındaki konargöçer Türk topluluklarının tarihlerini, kültürlerini, sosyo-kültürel yapılarını,
maddi ve manevi değerlerini disiplinler arası metotlarla araştırarak bu değerlerin bilim dünyasında tanıtılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
b) Konargöçer grupların sosyo-kültürel yapılarını değişim ve süreklilik açısından incelemek ve Yörük-Türkmenlerin her türlü sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yörük ve Türkmenlerin tarihleri, kültürleri, dilleri ve sosyo-kültürel durumlarını araştırarak kayıt altına almak,
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b) Yörükler, Türkmenler ve diğer konargöçer Türk toplulukları ile ilgili akademik görsel, işitsel ve yazılı materyaller hazırlamak ve yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, kurs, sergi, şölen ve benzeri bilimsel ve
kültürel etkinlikler düzenlemek,
c) Araştırmalar kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve araştırmacılar ile işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak,
ç) Yerel veya ulusal düzeyde yayın yapan televizyon, radyo kanallarında Yörükler,
Türkmenler ve diğer konargöçer Türk toplulukları hakkında programlar düzenlemek, talep
eden kuruluşlara hazırladıkları belgesel, film, dizi ve benzeri çalışmalarında danışmanlık yapmak,
d) Yörükler, Türkmenler ve konargöçer Türk topluluklarıyla ilgili çalışma yapan lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere bilimsel ve teknik alanda destek sağlamak,
çalışmaları neticesinde meydana getirilen bilimsel eserleri yayımlamak,
e) Yerleşik hayata geçen Yörüklerin, Türkmenlerin ve yurt dışındaki konargöçer Türk
topluluklarının yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve değişmeyen kültürel ögelerini tespit
etmek,
f) Resmi ve özel kuruluşlara, şahıslara Yörük ve Türkmen kültürü konusunda hazırladıkları projelerde danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
g) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan konargöçer Türk toplulukları hakkında yeraltı ve
yerüstü yüzey araştırmaları yapmak, arkeolojik araştırmalar için ilgili birimler ile işbirliğinde
bulunarak yasal izinler çerçevesinde kazılar gerçekleştirmek,
ğ) Yörükler, Türkmenler ve konargöçer Türk toplulukları ile ilgili, yurt içinde ve yurt
dışında yayımlanmış çalışmaları bir araya getirerek Üniversite bünyesinde bir arşiv merkezi
veya kütüphane oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel
çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını üç yıl
süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
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b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile özel kurum ve kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden
ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK
ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat,
Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin çerçeve 3 üncü maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi
“1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:

—— • ——

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT
2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2018/5)
MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 25 inci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:

—— • ——

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/1)
MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/1)’in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı
Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226
sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci” şeklinde ve onuncu fıkrasında
yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden
itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde
unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.
“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere,
talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10),
(11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.
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MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/6/2012
28329
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234567-

Tarihi

Sayısı

10/4/2014
8/5/2014
25/9/2014
28/4/2016
25/6/2016
27/8/2016
26/7/2017

28968
28994
29130
29697
29753
29814
30135

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA
ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK DERS
KİTABI, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI VE İLGİLİ ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ
OLARAK DAĞITILACAK KILAVUZ KİTAPLARA İLİŞKİN MAL VE HİZMET
ALIMLARINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi
ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile eğitim araçlarına ilişkin 31/12/2019 tarihine kadar
yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
ç) Ders kitabı: Bakanlıkça eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması uygun bulunan
kitabı,
d) Eğitim aracı: Bakanlıkça örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabını,
e) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,
f) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
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g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya
da bunların oluşturduğu iş ortaklığını,
ğ) Hizmet: Resmi ve Özel okullarda okutulacak ders kitaplarının ve eğitim araçlarının
ilgili okullara ulaştırılmasına dair baskı ve dağıtım hizmetlerini,
h) İdare: Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatını,
ı) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde; aday ve isteklilere talimatları da içeren şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler,
sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
i) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
j) İhale: Bu Tebliğde yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı işlerinin istekliler arasından seçilecek biri veya birileri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerini,
k) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları iş ortaklığını,
l) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya iş ortaklığını,
m) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik
dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,
n) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal ve hizmet alımları veya
benzer işlerdeki mesleki deneyimini gösteren belgeyi,
o) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,
ö) Mal: Resmi ve Özel okullarda okutulacak ders kitapları ve eğitim araçlarını,
p) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ortaklığı,
r) Pilot ortak: İş ortaklıklarında gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma
ile oluşturulan grubun temsilcisini,
s) Sözleşme: Mal ve hizmet alımı işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı
anlaşmayı,
ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren
belge veya belgeleri,
t) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların
oluşturdukları iş ortaklığını,
u) Teklif: Bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi
ile değerlendirmeye esas belge/belgeler ve/veya bilgileri,
ü) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,
v) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bakanlık bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti,
eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
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(2) İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla alım
kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek
de karşılanabilir.
Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler
MADDE 5 – (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Tebliğe
göre ayrıntılı fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti
hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık
maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Yaklaşık maliyete ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci
ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve
ilan edilemez.
(4) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı,
idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet
sunucularına hesaplatılabilir. Bu durumda; teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği
MADDE 6 – (1) İhale dokümanında; ön yeterlik şartnamesi, isteklilere talimatları da
içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı ve işin teknik şartnamesi ile gerekli diğer belge ve
bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine
ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
(2) İhale ve ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.
İhale kaydı, ihale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması
MADDE 7 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası
verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.
(2) İdare, ihale ve ön yeterlik dokümanını, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlar.
(3) İhale veya ön yeterlik dokümanının, Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka
dillerde de hazırlanabilir. Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman
ile birlikte verilir. Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Ön yeterlik şartnamesi
MADDE 8 – (1) İdare, bu Tebliğe göre ihalesi yapılacak her iş için ön yeterlik şartnamesi düzenler.
(2) Ön yeterlik şartnamesinde aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
c) İhale usulü, ön yeterlik değerlendirme tarih ve saati ile ön yeterlik belgelerinin nereye
verileceği,
ç) Adaylara talimatlar,
d) Adaylarda aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) Ön yeterlik dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) İş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği,

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2018 – Sayı : 30438

g) Ön yeterlik başvurusunun alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması
gereken esaslar,
ğ) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
h) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
ı) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
i) Diğer hususlar.
İdari şartname
MADDE 9 – (1) İdare, bu Tebliğe göre ihalesi yapılacak her iş için işin özelliğine göre
idari şartname düzenler.
(2) İdari şartnamede aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhaleye iş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya
bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif
verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı.
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Tebliğde belirtilen esaslar.
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
ve bu Tebliğde belirtilen esaslar.
i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
j) Teklif ve sözleşme türü.
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme
halinde alınacak cezalar.
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
s) Diğer hususlar.
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
Teknik şartname
MADDE 10 – (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin,
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.
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(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara
yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir
marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya
uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün
olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
(3) Teknik şartnamenin idarece hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği
hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname danışmanlık hizmet
sunucularına hazırlattırılabilir. Bu durumda teknik şartnameyi hazırlayan danışmanlık hizmet
sunucusu o işin ihalesine katılamaz.
Sözleşme tasarısı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Bu kapsamda
idarece hazırlanan sözleşme tasarısına ihale dokümanında yer verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
(2) Sözleşme tasarısında aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) Bakanlık ilgili biriminin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil
olacağı.
g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) İşin başlangıç, bitiş tarihleri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
j) Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) İzleme ve değerlendirmeye ilişkin hükümler.
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ö) Anlaşmazlıkların çözümü.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası
İhale onayının alınması
MADDE 12 – (1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler,
sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin
onayına sunulur.
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İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
MADDE 13 – (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ön yeterlik ilan tarihini
izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.
(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel dışındaki diğer üyelerin ihale konusu işin uzmanı
olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli
sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.
(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak ihaleyi
yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyon kurulamaz.
(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon
üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu
olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.
(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu
teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.
İhale işlem dosyası
MADDE 14 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân ve davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler
ile diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.
(2) İhale işlem dosyasının birer örneği, ön yeterlik ilanını izleyen üç gün içinde idare
tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar
Ön yeterlik ilanı
MADDE 15 – (1) Ön yeterlik ilânları, ön yeterlik tarihinden en az yedi takvim günü
önce, Kamu ihale bülteninde ve idarenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Gerekli görülmesi halinde işin özelliğine göre yurt içinde çıkan yerel veya ulusal gazetelerde
de ilan yapılabilir.
(2) Ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgilerin, ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara, ön yeterlik ilanında yer verilemez.
(3) İhale ve ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ön yeterlik ilanı yapılamaz.
(4) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü
veya son başvuru günü dikkate alınmaz.
(5) Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
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ç) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.
d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
e) İş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği.
f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
ğ) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
h) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.
Ön yeterlik ilanının uygun olmaması
MADDE 16 – (1) 15 inci maddede belirtilen şartlara uygun olmayan ön yeterlik ilanları
geçersizdir.
(2) Ön yeterlik ilanının uygun olmadığının anlaşılması durumunda, beş takvim günü
içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda
düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında
aynı şekilde yayımlanır.
İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, ön yeterlik dokümanının satın
alınması
MADDE 17 – (1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, idarenin ilanda belirtilen
adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması zorunludur.
(2) Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış ön yeterlik dokümanı ve ihale
dokümanının kopyasının satılması mümkündür.
(3) Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle
satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her
ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin, idarenin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez.
İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 18 – (1) Ön yeterlik ilanı yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında
değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve
zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı
şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya
teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların veya ihaleye davet edilenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Belirlenen maddi veya
teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 16 ncı maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.
(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere
en fazla beş gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş
veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek,
yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.
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(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idare tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ön yeterlik dokümanı alan adaylara bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son başvuru veya ihale tarihinden en az üç gün
önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ön
yeterlik dokümanı alanlara veya ihale dokümanı gönderilenlere bu doküman ile birlikte verilir.
İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 19 – (1) İdarenin gerekli gördüğü ya da ihale veya ön yeterlik dokümanında
yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir.
(2) İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale iptal
ilan formu kullanılarak, ilanın yayımlandığı yayın organında ihalenin iptal edildiği hususu ile
gerekçesi hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış veya teklif vermiş
olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
(3) İhalenin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular veya verilmiş olan
bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle
idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(4) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
İhaleye Katılım ve Yeterliğe Yönelik Düzenlemeler
İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar
MADDE 20 – (1) İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanların belirlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 11 inci madde hükümleri
uygulanır.
Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler
MADDE 21 – (1) Genel uygunluk, mali kapasite ve teknik yetenek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.
(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde
aranılacak kriterlerin ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesi zorunludur.
(3) Ön yeterlik aşamasında bankalardan temin edilecek belgeler ve iş hacmini gösteren
belgeler ile iş deneyimine ilişkin belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri parasal tutar olarak
belirlenir.
(4) İş ortaklığının yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu
göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce
bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.
(5) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen
yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda
bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.
(6) Bu Tebliğe göre yapılacak olan ihalelere konsorsiyumlar katılamaz.
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(7) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar,
ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.
İstenecek belgeler
MADDE 22 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin
belgeler ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir:
a) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler,
1) Bankalardan temin edilecek belgeler,
2) Bilanço veya eşdeğer belgeler,
3) İş hacmini gösteren belgeler,
b) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler,
1) Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
2) İş deneyimini gösteren belgeler,
3) Personel durumuna ilişkin belgeler,
4) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu,
5) Kalite ve standarda ilişkin belgeler,
6) Ders kitabının, branş öğretmenleri tarafından elektronik ortamda yapılan puanlama
sonucunda ilk üç sırada yer aldığına dair Bakanlıkça verilen yazılı belge.
(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin ön yeterlik değerlendirmesinde isteneceği, ön yeterlik ilanında, ön yeterlik şartnamesinde
ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kriterlere ilişkin ayrıntılı teknik özelliklere yönelik düzenleme teknik şartnamede yapılır.
İş ortaklığı
MADDE 23 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle
her türlü ihaleye katılabilir.
(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak
üzere ortaklık yapar.
(3) İş ortaklığı, başvuru ve teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı
Beyannamesini vermek zorundadır.
(4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak, bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları, İş Ortaklığı Beyannamesinde
gösterilir.
(5) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu
sözleşmede, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü, Ön Yeterlik Belgelerinin Sunulması, Değerlendirmesi ve İhaleye Davet
İhale usulü
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ihalelerde 4734 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi çerçevesinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü uygulanır.
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Ön yeterlik başvuru belgelerinin sunulması
MADDE 25 – (1) Başvuru mektubu ve ön yeterlik şartnamesi ile istenilen bütün ön
yeterlik başvuru belgeleri bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine adayın
adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve
ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanarak,
mühürlenir veya kaşelenir.
(2) Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade
edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
(3) Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile
gönderilecek ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine
kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
(4) Zeyilname ile ön yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, idare ve adayların
son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek
yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması
MADDE 26 – (1) Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılmasına ilişkin işlemler;
ön yeterlik şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Ön yeterlik belge kontrol tutanağı, başvuru zarfı içinde sunulması istenilen belgeler
ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı
sütun içerecek şekilde düzenlenir.
(3) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların
açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, adaylarca sunulan belgeler tek tek kontrol
edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için
açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.
Ön yeterlik değerlendirmesi
MADDE 27 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme
dışı bırakılmasına karar verilir.
(2) Başvuru zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, adaylarca sunulmaması halinde,
bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.
(3) Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde
bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede adaylardan bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az
olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(4) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin, başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın başvuru tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.
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(5) Bu işlemden sonra, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel
uygunluk şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Genel uygunluk şartlarını taşımayan
adaylar yeterli kabul edilmez ve değerlendirme dışı bırakılır. Genel uygunluk şartlarını taşıyan
aday sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.
(6) Sonraki aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini
sağlayıp sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen ön yeterlik
kriterlerini sağlayamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.
İhaleye davet
MADDE 28 – (1) Ön yeterlik değerlendirmesini geçen adaylar, üç iş günü içinde ihaleye davet edilir.
(2) Adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için, ihale gününden önce en az beş takvim
günü süre verilerek davet mektubu gönderilir.
(3) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması durumunda, idarece davet
mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.
(4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle,
ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Teklif Mektupları ile Teminatlar
Başvuru ve teklif mektuplarının şekli
MADDE 29 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, Kurumun belli istekliler arasında ihale
usulü için düzenlemiş olduğu standart formlar esas alınarak hazırlanır ve ihale dokümanına
eklenir.
(2) Başvuru ve teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
(3) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin başvuru ve teklif mektuplarının, ortakların
tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
(4) Başvuru ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve standart formlara uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik
olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan başvuru ve teklif
mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Başvuru veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan aday veya istekli değerlendirme
dışı bırakılır.
Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi,
ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar
dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.
(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.
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Teminatlar
MADDE 31 – (1) İhalelerde, ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin yüzde
altısı oranında kesin teminat alınır.
(3) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.
(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi
halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Kurumun standart formlarına uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli
kabul edilmez.
(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden
az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi
öngörülen işlerde garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
(7) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya
işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin
imzasının bulunması gerekir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Tekliflerin Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi
Tekliflerin sunulması
MADDE 32 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
(2) Teklifler davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
(3) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir
ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
(4) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif
verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif
verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
a) İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve
bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
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b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın
üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından
imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan
zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
c) İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı
ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri
eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla
tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar
ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
ç) Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 34 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
(2) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi
eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı
olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul
bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
(3) Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce
sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda
kabul edilecektir.
(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
(5) Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde
aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
MADDE 35 – (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.
(2) Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
(3) İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Aşırı düşük teklifler
MADDE 36 – (1) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale
dokümanında yer verilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük
teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük sorgulaması yapılması halinde, değerlendirmenin nasıl yapılacağı idari şartnamede düzenlenir.
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ONUNCU BÖLÜM
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
MADDE 37 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya
fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.
Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme
MADDE 38 – (1) İhale konusu malın veya hizmetin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar
fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları
ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak
belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.
(3) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak
öngörülemez.
(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde
belirlenemez.
(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir
açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
MADDE 39 – (1) İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli
malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasında 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Tekliflerin eşit olması
MADDE 40 – (1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların
da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı hallerde değerlendirmenin hangi
kurallara göre yapılacağı ihale dokümanında belirtilir.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 41 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle
herhangi bir yükümlülük altına girmez.
(2) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Ancak, idare
tarafından ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle
ön yeterliği tespit edilen bütün adaylar tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 42 – (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale
yetkilisinin onayına sunulur.
(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli
ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı
onaylanamaz ve ihale iptal edilir.
(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(5) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl
belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir.
Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin
ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.
(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi
sırasında teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale
işlem dosyasında muhafaza edilir.
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 43 – (1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, beş takvim günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi
MADDE 44 – (1) 43 üncü maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün
içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı
vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki
gün ilave edilir.
(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini
yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumları tevsik etmek üzere idareye sunulan
belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
MADDE 45 – (1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması
durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.
(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ancak sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç
bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İdare, ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.
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(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda 44 üncü maddenin üçüncü fıkra
hükmü uygulanır.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelere İlişkin Genel Hükümler
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 46 – (1) Sözleşmeler ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması
zorunlu değildir.
(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Mücbir sebepler
MADDE 47 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare
tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı
MADDE 48 – (1) Mal ve hizmet alımlarına ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin
%30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre
yapmakla yükümlüdür.
(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Fiyat farkı
MADDE 49 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ihalelerde fiyat farkı ödenmez. Bu
çerçevede ihale dokümanına ve sözleşmeye aykırı hüküm konulmaz.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 50 – (1) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın iade şekil ve şartları
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca
yapılır.
Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 51 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve
idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma ve teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye
uygun olarak ödeme şartları.
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Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 52 – (1) 4735 sayılı Kanununda yer alan feshe ilişkin hükümler bu Tebliğ
kapsamındaki ihalelerde de uygulanır.
Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 53 – (1) Teslim edilen mal, hizmet işlerine ilişkin muayene ve kabul işlemleri,
Bakanlıkça kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal
veya hizmet işleri yüklenici tarafından teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İhale sonucunun ilanı
MADDE 54 – (1) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.
(2) İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt
dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu
ile de ayrıca ilan edebilir.
Yasak ve sorumluluklar
MADDE 55 ‒ (1) Bu Tebliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile
ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 56 – (1) Aday, istekli ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve
tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar Bakanlık tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
1) İmza karşılığı elden.
2) İadeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
4) Faksla.
b) Bakanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların aynı gün
teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır.
(2) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda
elektronik ortam ve faks kullanamaz. Ancak dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğde yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 30/05/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-39
Konu

: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 30/05/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-40
Konu

: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/05/2018
Karar No : 2018/65
Konu
: Elbistan Şeker Fabrikası

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/05/2018
Karar No : 2018/66
Konu
: Alpullu Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/05/2018
Karar No : 2018/67
Konu
: Burdur Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/05/2018
Karar No : 2018/68
Konu
: Muş Şeker Fabrikası
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2017/190

KARAR NO : 2017/455
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık
suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2017 tarihli ilamı ile
142/2.h.1, maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPĠS CEZASI ve ĠNFAZ SÜRESĠNCE
KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan
Maohmad ve Zeba oğlu, 1982 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MOHSEN DHYAN tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ mahkememizin 17.10.2017 günlü 455 karar sayılı gerekçeli
kararı tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya
zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği, takdirde kararın kesinleĢtirileceği 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28 . v.d. Md.leri gereğince;
Ġlanen tebliğ olunur.

3719

—————
ESAS NO

: 2016/231

KARAR NO : 2017/430
Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık, Konut
Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve
karar numarası yazılı 05/10/2017 tarihli ilamı ile 142/1.b.2, 116/1, 151/1 maddesi gereğince 2 YIL
HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),
6 AY HAPĠS, 4 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Amiran ve Natia oğlu, 1987 doğumlu, , ,
mah/köy nüfusuna kayıtlı ZURAB NATSVLSHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ
mahkememizin 05.10.2017 günlü 430 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETEDE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içersinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt
katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde, kararın kesinleĢtirileceği 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28 . v.d. Md.leri gereğince;
Ġlanen tebliğ olunur.

3720

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2018 – Sayı : 30438

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2010/128
KARAR NO : 2016/178
Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 14/04/2016 tarihli ilamı ile atılı suçlardan CMK'nun 223/2-e,c maddesi
gereğince BERAATĠNE karar verilen, Aydın ve Necmi oğlu, 1981 Tahran doğumlu, TAYMAZ
GHAFFARY tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3724

—————

ESAS NO : 2017/687
KARAR NO : 2018/91
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2018 tarihli ilamı ile hakkında CMK 4
ve devam eden maddeleri gereğince Görevsizlik kararı verilen, Cahit ve Fikriye oğlu, 10/04/1958
Gürün doğumlu, Sivas, Gürün, Kavak Mah./köy nüfusuna kayıtlı ALĠ GÜRBÜZ BAYBAġ tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3723

—————

ESAS NO : 2017/473
KARAR NO : 2017/433
Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin
yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2017 tarihli ilamı ile 142/1-a maddesi gereğince 4 YIL
2 AY HAPĠS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY)
(TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1a,d,e) cezası ile cezalandırılan Omar ve AyĢe oğlu, 1997 Suriye doğumlu, kayıtlı ALĠ AKHLF
tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3722

—— • ——

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2016/334
KARAR NO : 2017/525
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/12/2017 tarihli ilamı ile 142/1.b.1
maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY)
(TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Memet ve Güllüzar oğlu, 26/11/1979
doğumlu, Erzurum, Yakutiye, Ömer Nasuhi Bilmen mah/köy nüfusuna kayıtlı LEVENT DĠKSU
tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3721
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ĠSTANBUL ĠLĠ KADIKÖY ĠLÇESĠ ERENKÖY MAHALLESĠ 2964 ADA
95 NOLU PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM
ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Erenköy
mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde
bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı
satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden
kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek
teklifler değerlendirilmeyecek ve görüĢmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası
asma katında bulunan toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. Ġhale Komisyonu’nca
gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile
açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde
yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
3 - Ġhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar
Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu
iban numaralı hesabına 590,00 (BeĢyüzdoksan) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif
vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont
karĢılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu
HaydarpaĢa adresinden temin edilebilir.
4 - Ġhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici
teminat miktarı 30.000,00( otuzbin ) TL olarak belirlenmiĢtir.
Bağımsız
Bölüm

Hisse

Brüt

Son Teklif

Ġhale Tarihi

Blok

Kat

No

Oranı

Arsa Payı

Niteliği

m2

Tarihi ve Saati

ve Saati

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

11.06.2018-10:30

11.06.2018-10:30

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

11.06.2018-14:00

11.06.2018-14:00

—————

4862/1/1-1

TEKĠRDAĞ ĠLĠ, ERGENE ĠLÇESĠ, VELĠMEġE MAHALLESĠ,
725 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAġINMAZIN TEġEKKÜLÜMÜZE AĠT HĠSSESĠ
ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR
1 - Mülkiyeti, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ Ġli, Ergene ilçesi,
VelimeĢe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan taĢınmazın teĢekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki
2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve
görüĢmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, ―Pazarlık
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Usulü‖ ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ġhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık
görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde
yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar
Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu
iban numaralı hesabına 590,00 (BeĢyüzdoksan) TL yatırılarak (Dekontlar Ġhale öncesi Muhasebe
ve Finasman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği
bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD
1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin
edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.
4 - Ġhale konusu Tekirdağ Ġli, Ergene ilçesi, VelimeĢe Mah. 725 ada 1 parselde bulunan
taĢınmazın teĢekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesin satıĢı için
geçici teminat miktarı 50.000,00( elli bin )TL olarak belirlenmiĢtir.
5 - Diğer hissenin sahibinin Ġhale konusu Tekirdağ Ġli, Ergene ilçesi, VelimeĢe Mah. 725 ada
1 parselde bulunan taĢınmazın teĢekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip
hissesinin üzerinde Ģufa (önalım) hakkı bulunmaktadır. Ġsterse bu hakkı kullanabilecektir.
Hisse

Son Teklif

Ada

Pafta

Oranı

Yüzölçümü

Niteliği

725

1

1109/2400

2.256,11 m2

Arsa

Durumu

—— • ——

Ġhale Tarihi

Tarihi ve Saati

ve Saati

11.06.2018-15:30

11.06.2018-15:30

4862/2/1-1

ERZĠNCAN ĠLĠ, AKYAZI BELDESĠ, FATĠH MAHALLESĠNDE BULUNAN
TAġINMAZ ÜZERĠNE ÇELĠK DEPO ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Erzincan Ġli, Akyazı Beldesi, Fatih Mahallesi, 145 ada, 5 parselde kayıtlı 249.796,93 m2
yüzölçümlü taĢınmaz üzerine çelik depo inĢaatı anahtar teslimi götürü bedel ile yaptırılacaktır.
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. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.06.2018 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı
Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 28.06.2018 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.
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TDLHZM-05 TÜRKĠYE PETROLLERĠ TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜLÜ VE
AHġAP KASALI KAMYON KĠRALAMA HĠZMETĠ ĠHALESĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/266274
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10
06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 2647 ve 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet sürücülü ve ahĢap kasalı kamyon kiralanması
hizmetlerinin yürütülmesi iĢidir.
b) Yapılacağı Yer
: TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü ve bağlı iĢ yerleri.
c) ĠĢin süresi
: SözleĢme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) Ay’dır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 Çankaya/
ANKARA
Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 20/06/2018 - Saat 14.30
4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı
görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır.
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 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,
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, 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,
d) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Hizmet Alımı
Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname,
i) Bu ihalede iĢ deneyimi istenilmesi durumunda; 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,
j) ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) 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 (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir.
Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir.
ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer
ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir.
Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının
%30’undan az olamaz.
4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:
ĠĢ makinaları, tır, minibüs ve otobüs kiralama iĢleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında
benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5 - Ġhale dokümanı;
TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı,
Ġhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Odada görülebilir ve ġartname bedeli 100,00-TL karĢılığı,
Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO:
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali Ġdareye teslim edilecektir.)
6 - Teklifler, 20/06/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/
GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3(g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
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YIKIM VE MOLOZ TAġIMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - ―Bursa BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde KamulaĢtırılan Binalar (Çatı, Temel
Betonlarının Kırılması, Bahçe Duvarlarının ve Eklentilerinin Sökülmesi Dahil) Tehlikeli
Durumda Bulunan Binalar, Üst Geçitler, Parklar, Mezarlıklar, Çevre Düzenlemesi Yapılacak
Bölgeler Ġle Ġdare Tarafından Kurum Ġçerisinde Kaldırılması Gereken Atölye ve Yapıların
Yıkılması; Geri DönüĢüm olarak Kullanılacak Molozların Geri DönüĢüm Alanlarına TaĢınması,
Geri DönüĢümde Kullanılmayacak Molozların Bursa BüyükĢehir Belediyesi’nce
RuhsatlandırılmıĢ Moloz Döküm Alanlarına TaĢınması ile Yıkımı Yapılan Betonarme, AhĢap,
Kargir Binaların (130.000 metrekare , ± %30 toleranslı) ile Diğer Yıkımı Yapılan Çelik Binalar,
Üst Geçitler, Parklar, Mezarlıklar ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanlar ve Atölyelerden
Çıkan Değerlendirilebilecek Malzemelerin (4.000.000 Kilogram ± %30) toleranslı olarak
Yükleniciye Teslimi‖ ĠĢi
Tahmin Edilen Bedel
: 3.576.500,00.-TL
Geçici Teminat %3
: 107.295,00.-TL
Yukarıdaki ilanlar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif
Usulü ile ihaleye konulmuĢ olup ihalesi Belediyemiz Encümeninde 12/06/2018 Salı günü saat
15:00 de yapılacaktır.
ġartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na bağlı Ġhale ġube
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00.-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

1
2
3
4
5
6
7

ĠSTENEN EVRAKLAR
ġĠRKETLER
ġAHISLAR
Ġmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
1 Ġmza Beyannamesi (Noter Tasdikli)
Vekil Ġse Vekaletname
2 Vekil Ġse Vekaletname
Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde,
Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter
Tasdikli Ġmza Sirküleri
Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
Ticaret Sicili Gazetesi
Geçici Teminat Yatırdığına Dair
Makbuz
ġartname Alındığına Dair Makbuz

3

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, Ġstekli
Adına Katılan KiĢinin Noter Tasdikli Ġmza
Beyannamesi

4
5

Nüfus Kayıt Örneği.
Ġkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

ġartname Alındığına Dair Makbuz
Bursa BüyükĢehir Belediyesinden ―Borcu
Yoktur Belgesi‖
ĠĢ Deneyim Belgesi (100.000,00.-TL bedelli)
veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Diploması
(Noter Tasdikli)
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

8

Bursa BüyükĢehir Belediyesinden
―Borcu Yoktur Belgesi‖

8

9

ĠĢ Deneyim Belgesi (100.000,00.-TL
bedelli) veya ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü Diploması (Noter Tasdikli)

9

10

10

Ġstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale
ġube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir, ilan olunur.
http://www.bursa.bel.tr
4644/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Gemlik Belediye Başkanlığından:
1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı
D.Ġ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satıĢı yapılacaktır. Ġhale 22.06.2018
Cuma günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal YaĢam Merkezi Binası No: 138
Gemlik adresindeki Gemlik Belediye BaĢkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen
tarafından yapılacaktır.
Sıra
No
1

Mahalle/Ġlçe
Engürücük
Mah./Gemlik

Ada/Parsel

m²

Niteliği

104/4

9.443,85

Arsa

Tahmini
Bedel
5.000.000
TL

Geçici
Teminat
150.000
TL

Saat
09:00

2 - Ġhaleye katılacaklardan aĢağıdaki belgeler istenecektir.
a) Teklif Mektubu (ġartname eklerinde örneği mevcut).
b) TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu.
d) Gerçek kiĢiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kiĢiler için Ġkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü).
f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek.
g) Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği.
h) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ
olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ve imza örneği.
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek
tüzüğünün noter tasdikli sureti.
k) Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli
ortak giriĢim beyannamesi.
l) Ġhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmıĢ, SGK’dan ve Vergi Dairesinden
iliĢkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge.
m) Yabancı istekliler için; Türkiye’de Gayrimenkul Edinilmesine ĠliĢkin kanuni Ģartları
taĢımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman
bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur.
n) ġartname alındı makbuzu.
o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmıĢ borcu yoktur belgesi.
p) Yer görme belgesi.
3 - TaĢınmazın ihale bedeli peĢin ödenenebileceği gibi, toplamda 5 taksit olarak 1. taksidi
peĢin ödenebilir.
4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. Ġhale bedeli üzerinden %6 Kesin
Teminat alınır.
5 - Ġhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
6 - TaĢınmaz ihalesine teklif vereceklerin Ģartnamede belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları ihale zarfını 22.06.2018 Cuma günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur.
7 - Ġlgililer ihale Ģartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde
görebilecekleri gibi, aynı zamanda Ģartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak
alabileceklerdir.
8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
4720/1-1
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ÖZEL EĞĠTĠM TESĠSĠ YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA VE
ĠġLETME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Batıkent Mahallesi, Deveyolu Mevkiinde bulunan,
mülkiyeti ―Vakıflar Genel Müdürlüğü‖ ne ait olan, tapunun (I24-B-25-A-1-C) pafta, (11584) ada,
(1) parselde ki ―Arsa‖ vasıflı, 3.328,49 m2 yüzölçümlü taĢınmaz, toplam 22 (yirmiiki) yıllığına
yapım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır.
ĠLĠ

EskiĢehir

ĠLÇESĠ

TepebaĢı

MAHALLESĠ

Batıkent

CADDESĠ

Deveyolu Mevkii

CĠNSĠ (Vasfı)

Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ

3.328,49 m²

PAFTA NO

I24-B-25-A-1-C

ADA NO

11584

PARSEL NO

1

VAKIFLAR GENEL MECLĠSĠ
KARARI TARĠHĠ VE NOSU

26/04/2018-195/179

VAKFI

Vakıflar Genel Müdürlüğü

MUHAMMEN BEDEL
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
ĠHALE TARĠH VE SAATĠ

6.380.496 TL 94 KRġ
(altımilyonüçyüzseksenbindörtyüzdoksanaltı Türk Lirası
doksandört KuruĢ)
191.414 TL 91 KRġ (yüzdoksanbirbindörtyüzondört
Türk Lirası doksanbir KuruĢ)
18/06/2018 - Saat:14:30

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.04.2018 tarihli ve 195/179 sayılı
Kararına istinaden;
1) Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karĢılanmak ve yapılan proje dahil tüm
muhdesatın peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve teberru etmek
kaydıyla mimari avan projesine uygun, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değiĢikliğin
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, Ġdaremiz ile gerekli tüm
kurum ve kuruluĢların onayının alınmasını müteakip inĢaat ruhsatının alınması, 2 (iki) yıl
içerisinde inĢaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmıĢ olarak gerekli
tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi
kurum onaylı birer nüshasının Ġdaremize teslim edilmesi,
2) Kira bedellerinin; sözleĢme imzalandığı tarihinden itibaren inĢaat süresi olan 2 yıl için
aylık 2.000,00 TL sabit kira, 3. yıl aylık 20.000,00-TL alınması, 4. Yılın baĢından sözleĢme
tarihinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında
arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
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3) Ġmar Planında olabilecek değiĢiklik sonucu derslik adetinde değiĢiklik olduğu takdirde
dersliğin azalmasından ötürü hiçbir Ģekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleĢme
süresinin uzatılmaması, öngörülen derslik sayısı üzerine çıkılması durumunda sözleĢmedeki kira
bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,
4) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere
avan proje bedelinin sözleĢme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten
ödenmesi,
5) Ġlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleĢme süresinin bitiminden önce
taĢınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm masrafların,
hakların ve yapılan imalatların peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve
teberru edilmesi,
6) SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın
baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,
7) SözleĢme süresi sonunda Ġdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması
durumunda Ġdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve
kullanılabilir Ģekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde
bulunulmadan Ġdaremize teslim edilmesi, Ġdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde
eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması,
ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiĢtirilmesi,
Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiĢtirilmemesi halinde zikredilen malzemenin
bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise Ġdarenin
tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi,
8) Yüklenicisi tarafından vakıf taĢınmaz ve inĢaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek,
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması.
Yapım karĢılığı 22 (yirmiki) yıl süreyle kira ve iĢletme ihalesine konulmuĢtur.
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı
No: 65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binasının (2). katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-16:30 saatleri arasında
Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak ġube
Müdürlüğünde görülebilir.
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 Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde
bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına vermeleri gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmıĢ,
mühürlenmiĢ / imzalanmıĢ iç zarf ile birlikte,
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1)
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
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a. 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. 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,
a. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
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 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) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde örneğe uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi
(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin % 10'una kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir 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 % 50'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.
a. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve
kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi,
b. 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,
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c. 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) 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.
i) 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,
j) 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
k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun Ġhalelerden Yasaklılık
Durum Formu (Ek:6),
l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, 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 - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilecek olup, dosyalar
Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
VI - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
VII - Bu iĢe ait ilan bedelleri defaten Ġdaremize sözleĢme yapılmadan önce yatırılacaktır.
VIII - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL
: 0 274 223 64 76
FAKS
: 0 274 224 11 71
E-MAĠL
: kutahya@vgm.gov.tr.
Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr
Ġlan olunur.
4455/1-1
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MEZARLIK ĠÇĠ LEVHA ÜRETĠMĠ VE MONTAJ HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Adres ve Numaralama ġube Müdürlüğü’ne MEZARLIK ĠÇĠ
LEVHA ÜRETĠMĠ VE MONTAJ HĠZMETĠ alımı ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: CUMHURĠYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK/ĠZMĠR

b) Telefon Numarası

: 0 232 293 15 30 Faks Numarası: 0 232 293 37 43

c) Elektronik Posta Adresi

: hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - Ġhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8 (SEKĠZ) HĠZMET KALEMĠ
b) ĠĢin Yapılacağı Yer

: ĠZMĠR YENĠ BUCA (KAYNAKLAR) MEZARLIĞI

c) ĠĢin Süresi

: ĠĢin süresi 40 (Kırk) gündür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SATINALMA
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ODASI KAT: 4
(Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/ĠZMĠR)

b) Tarihi - Saati

: 08.06.2018 Saat: 11:00

c) Ġhale Usulü

: 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
―Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci maddesi
kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak
usul ve esaslar hakkında kararın 17. maddesine göre Açık
Ġhale Usulü ile.

4 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLE YETERLĠK
DEĞERLENDĠRMESĠNDE UYGULANACAK KRĠTERLER:
4.1. ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.1.1. 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,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2018 – Sayı : 30438

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. 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,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler.
4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin
iĢ deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilmiĢ
tek bir sözleĢmeye bağlı olarak sokak veya dıĢ kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj
verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine
göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla iliĢkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım
verilerinin sahadan toplanarak haritalara iĢlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile
fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile
bütünleĢtirilmesi iĢleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1. Ġhale dokümanı Ġdarenin adresinde görülebilir ve 100- TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığı
aynı adresten satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak/ĠZMĠR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - 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. Bu ihalede,
kısmi teklif verilemez.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
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ĠSTANBUL SANCAKTEPE ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE
HĠZMETLERĠN TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠ ÖN YETERLĠK ĠLANI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
Ġstanbul Sancaktepe ġehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel ĠĢ Birliği Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık
Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınmasına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak
adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede,
Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.
Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
1 - Ġdarenin
a) Adı ve Adresi

: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33

c) Elektronik Posta Adresi

: kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - Ġhale konusu iĢin
2.1. Adı: Ġstanbul Sancaktepe ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin
Edilmesi ĠĢi
2.2. Niteliği, türü ve miktarı: Proje; Sağlık YerleĢkesi ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını
kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inĢaatını, tıbbi
cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı sağlayacaktır.
Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme)
hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım
onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti,
temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta
yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve çamaĢırhane
hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti,
sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin
sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet dıĢındaki alanların da
yapım ve iĢletilmesini üstlenecektir.
3 - ĠĢin yapılacağı yer: Proje Ġstanbul’da yapılacaktır.
4 - Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi: Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile
gerçekleĢtirilecek olan Ġstanbul Sancaktepe ġehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının
bitirilmesi için 3 yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 4 yıl, iĢletme dönemi
de 25 yıl olmak üzere sözleĢme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde uzatma verilmiĢse en çok
29 yıldır.
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5 - Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:
5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı
bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci
fıkrasında belirtilmektedir.
5.2. Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya
sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili
olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik
Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.
5.3. Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim
Belgesi sunması gerekmektedir. Aday bir iĢ ortaklığı ise; ortaklardan birinin bu belgeleri sunması
yeterlidir. Altyüklenicilerin söz konusu kalite belgelerini sunması koĢul tutulmayacaktır.
6 - Ortak giriĢimlerin ön yeterlik değerlendirmesine baĢvurup baĢvuramayacağı:
ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar baĢvuruda
bulunamaz.
7 - Pilot Ortak
Birden çok firmanın katılımıyla oluĢan iĢ ortaklıklarında, hisse oranlarına bakılmaksızın iĢ
ortaklığındaki firmalardan iĢ ortaklığınca seçilen herhangi biri pilot ortak olabilir.
8 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
8.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:
Oranlar
1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 2,00 olması;
2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,30 olması;
3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,30 olması
Ortak giriĢimlerde, ortaklardan herhangi birinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl son
yıl olmak üzere, son yılın sağlamaması durumunda, son iki yılın (2016 - 2017) veya son üç yılın
(2015 - 2016 - 2017) ortalamasının 1, 2, 3 maddelerinde belirtilen kriterleri sağlaması istenecektir.
8.1.2. Aktif Varlıklar:
Aktif varlıklar toplamı en az 750.000.000 USD (Amerikan Doları) olmalıdır.
Ortak giriĢim olarak göreve aday olunması durumunda ise pilot ortağın bu Ģartı sağlaması
gerekmektedir.
8.1.3. Diğer KoĢullar:
1) Ciro veya net satıĢların 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması,
2) Öz kaynaklar toplamının 220.000.000 USD (Amerikan Doları)’den az olmaması.
Yukarıdaki Diğer KoĢullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koĢullardan herhangi birinin
sağlanması yeterlidir; ortak giriĢimlerde ortaklardan her birinin tek baĢına yetersiz olması
durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karĢılanabilir; her durumda pilot ortak istenen
rakamların en az %51’ini (yüzde ellibirini) tek baĢına karĢılamalıdır.
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8.1.4. Banka Referans Mektubu
Adayların bankalardaki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 250.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az
olmamalıdır. Ortak giriĢim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların
bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak
giriĢim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt
karĢılanabilir.
8.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:
8.2.1. Adayların ön yeterlik ilan tarihinden baĢlayarak geriye doğru son on beĢ yıl içinde,
Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli sözleĢmesi kapsamında 750 yatak kapasiteli bir hastane inĢaatını
tamamlamıĢ olması ve iĢletme aĢamasına geçilmiĢ olması gerekmektedir.
8.2.2. Son beĢ yıl içinde en az 750 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim
sistemini tamamen oluĢturmuĢ olması veya en az bir yıllık süre boyunca iĢletimini tedarik etmiĢ
olması,
8.2.3. Son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık ortalama en az 2.000.000 TL
tutarında görüntüleme hizmeti vermiĢ olması, son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına,
yıllık ortalama en az 3.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir.
9 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:
Ön yeterlik dokümanı Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7
Bilkent - ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık
Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15
hesap numarasına 100.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri
alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.
10 - Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarihi ve saati:
Ön yeterlik baĢvuruları 04.07.2018 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık
Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
11 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:
Ön yeterlik ihalesi 04.07.2018 günü saat 15.00’da Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9
Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim
yapılacaktır.
12 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler
lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:
Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
4833/1-1
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi alanına 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
: Zafer Mah. ġehitler Cad. No: 6 Çorlu/TEKĠRDAĞ
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi (352,8 Ha.) alanına ait
yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, 10000 m³ depo,
atıksu askıda geçiĢ, yol menfez, yol dere kenarı taĢ
duvar, Telekom altyapı ve su deposu YG-AG elk. 400
KVA trafo inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi
b) Yapılacağı yer
: Çorlu / TEKĠRDAĞ
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 68.471.700 TL
f) Geçici Teminatı
: 4.793.019 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
: 20/06/2018 - 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 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.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge
E) 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
Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Zafer Mah. ġehitler Cad. No:6
Çorlu/TEKĠRDAĞ 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 enaz 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.
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KAT PAYI KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu’nun hissedarı olduğu Aksaray Ġli Merkez Ġlçesi Ereğlikapı
Mahallesi 2340 Ada 2 Parselde bulunan 1682,00 m2’lik arsaya bedeli kat payı karĢılığı ödenmek
üzere bina yaptırılması iĢi 22.06.2018 Cuma günü 16:00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale
edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine
(Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ / ANKARA) teslim edeceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 150,00 - TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel
BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ /
ANKARA) temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabii
değildir.
Bilgi için: THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü
0 (312) 303 73 80-78-79

4741/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Akademik DayanıĢma AraĢtırma ve GeliĢtirme Vakfı, Ankara 18. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 20.04.2018 tarihinde kesinleĢen 14.02.2018 tarih ve E: 2017/173, K: 2018/41
sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4818/1-1

—————
Hatay’da kurulmuĢ olan Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. ÇalıĢanları YardımlaĢma
Sandığı Vakfı, Ġskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.05.2018 tarihinde kesinleĢen,
16.01.2018 tarihli ve E: 2017/410, K: 2018/l1 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4858/1-1

—— • ——
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
31.05.2018 tarihinde 30437 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemiz öğretim üyesi ilanının 3 nolu notlar kısmında yer alan "Doktor Öğretim Üyeleri
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
(YÖKDĠL) Sınavlarından birisinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eĢdeğerliliği kabul
edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almıĢ olması gerekir." Ģartının kaldırılması
Rektörlüğümüzce uygun görülmüĢtür.
Ġlan olunur.
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4882/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4880/1-1
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Eğitim ve Tıp
Fakülteleri’ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu
olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul Aydın
Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir
dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik
belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Bölüm /
Fakültesi

Program

Kadro
Anabilim Dalı

Unvanı

Türkçe

Türkçe

Doç.

Eğitimi

Öğretmenliği

Dr.

Eğitim
Eğitim
Bilimleri

Rehberlik ve
Psikolojik
DanıĢmanlık

Bilimleri

Kardiyoloji

Prof.
Dr.

Tıp

Tıbbi Patoloji

Bilimleri
Tıp

Anatomi

Dr.
Prof.

Doç.
Dr.

Prof.
Dr.

Temel Tıp

Tıp Tarihi ve

Doç.

Bilimleri

Etik

Dr.

Fizyoloji

1

Dalında almıĢ olmak, bu alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

1

Eğitim

Bilimleri

(Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme)
Anabilim Dalında almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Dr.
Cerrahi

Aranan Nitelikler
Doçentliğini Türkçe Eğitimi Anabilim

Doçentliğini

Doç.
Dâhili Tıp

Adet

Prof.
Dr.

1

Doçentliğini

Kardiyoloji

Anabilim

Dalında almıĢ olmak, bu alanda
1

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini

1

Patoloji

Anabilim

Dalında almıĢ olmak, bu alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini

1

Anatomi

Anabilim

Dalında almıĢ olmak, bu alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Tıp

1

Tarihi ve Etik

Anabilim Dalında almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini

1

Fizyoloji

Anabilim

Dalında almıĢ olmak, bu alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11479 Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Üyelerine
Ödenecek Huzur Hakkına İlişkin Karar
YÖNETMELİKLER
–– Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine
Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/5)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)
–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören
Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı
ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin
Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-39 ve 40
Sayılı Kararları
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 2018/65, 66, 67 ve 68
Sayılı Kararları
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 7880-2 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 30/05/2018 Tarihli ve 669 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 30/05/2018 Tarihli ve 670 Sayılı Kararı
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45

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
49
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
51
c - Çeşitli İlânlar
72
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
100
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