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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK
ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci
maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;
“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak
üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir
buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ve Bakanlık
tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten
eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 32. Sayfadadır.
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Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir bu süre içinde ödenmemesi
halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal
edilir.
Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri,
hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri
yer almaktadır.
5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;
“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan
Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,
c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim
süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden
fazla olmaması,
ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde
okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin
yapılmış olması,
d) Öğrencinin okula devam ediyor olması,
e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde
okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,
f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,
takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği
kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim
desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği
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yapılabilir.” hükmü ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı,
resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz
ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara
ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî
ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda
ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
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2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki
mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan, alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11
ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
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3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek
öğrencilere de uygulanır.
4- Tablo-1’de yer alan, alan/dallarda açılan özel meslekî ve teknik liselerinin öğrencilerinin 10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1’de yer alan, alan/dallarına devam etmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.
5- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki
öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar. 9 uncu sınıf öğrencileri ise Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında
verilen eğitim ve öğretim desteğinden faydalanması durumunda bu Tebliğ kapsamındaki eğitim
ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.
6- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
8- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
9- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından
müştereken yürütülür.
Tebliğ olunur.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM
GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM
DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;
“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci
sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.
Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alınarak verilebilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca
kurum açma izinleri iptal edilir.
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Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim
kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan
tebliğde belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye
verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.

2- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı,
öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.
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3- Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek
öğrencilerin illere dağıtımında Tablo-2’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.

4- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda
Millî Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde
kullanabilir.
5- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
7- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
8- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından
yürütülür.
Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2018/1626
SUÇ
: Vergi Usul Kanununa Muhalefet
SUÇ T.
: 2005, 2008, 2009
SANIK
: Sayit SUBAġI (Ġbrahim Halil oğlu Naciye'den olma 11/03/1962 doğumlu)
42. Cadde N: 28 Kat: 2 Daire: 5 Çukurambar/Çankaya/ANKARA adresinde
ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
30/10/2014 gün ve 2011/1156 E. 2014/1044 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Sayit
SUBAġI'ya tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29
ve 31. maddeleri gereğince ilamın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının BOZMA, DÜġME isteyen 06/02/2018 gün ve 11/2015/27203 sayılı
tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
6987/1-1

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2018/2588
213 Sayılı Yasaya Muhalefet
2013
Hacı Ali KOÇ; (Hikmet oğlu Penpe'den olma 20/06/1973 doğumlu) Vedat
Dalokay Cad. 99D Çankaya/Ankara adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
07/04/2015 gün ve 2013/767 E. 2015/281 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Hacı Ali KOÇ'a tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının
RED, BOZMA isteyen 02/03/2018 gün ve 19/2015/215020 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
6988/1-1
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

—————

2018/3718
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Aykırılık, Tefecilik
2009, 2010, 2011 yılları
Metin KARADAYI: (Arif oğlu Meryem'den olma 01/12/1962 doğumlu)
Turan Emeksiz Mah. 33 Nolu Sk. No: 9 ġahinbey/Gaziantep adresinde
ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
16/06/2015 gün ve 2014/211 E. 2015/410 K. sayılı hükmün sanık ve katılan vekili tarafından
temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Metin
KARADAYI'ya tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28,
29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının ONAMA, BOZMA isteyen 09/05/2018 gün ve 5/2015/280653 sayılı
tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
6989/1-1

—————

2018/2216
Vergi Usul Kanununa Muhalefet
2009, 2010
Nedim KARIK; (Yusuf Bahri oğlu AyĢe'den olma 02/02/1961 doğumlu)
Aydınlıkevler Mah. Duygulu Sk. 53/1 Merkez/Ankara adresinde ikamet
etmektedir.
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Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
26/12/2013 gün ve 2011/202 E. 2013/811 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Nedim KARIK'a
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 19/02/2018 gün ve 11/2015/45857 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
6990/1-1

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2018/2960
Resmi Belgede Sahtecilik
07/l2/2008
Özgür DEMĠRKAYA (Ġbrahim oğlu MenekĢe'den olma 17/08/1974
doğumlu) BekiruĢağı Köyü Ça Mahallesi No: 2 Akçadağ/MALATYA
adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
28/11/2014 gün ve 2014/154 E. 2014/492 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Özgür
DEMĠRKAYA'ya tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun
28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 15/03/2018 gün ve 11/2015/73806 sayılı
tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
6991/1-1
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

—————

2018/2944
Sahte Fatura Kullanmak
2006 takvim yılı
Hıdır AYANOĞLU; (Sadık oğlu Ümmügülsüm'den olma 29/09/1976
doğumlu) Yunuseli Mah. Cihangir Sk. No: 13/1 Osmangazi/Bursa adresinde
ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
11/11/2014 gün ve 2011/682 E. 2014/478 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Hıdır AYANOĞLU'na
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 13/03/2018 gün ve 11/2018/18281 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
6992/1-1

—————

2018/3465
Vergi Usul Kanununa Muhalefet
2010 - 2011 - 2012
Sait POLAT (Binali oğlu Kıtan'dan olma 01/01/1976 doğumlu) 19 Mayıs
Mahallesi Onay sokak 5/3 Ġncirli/Keçiören/ANKARA adresinde ikamet
etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
06/05/2015 gün ve 2014/530 E. 2015/618 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Sait POLAT'a tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının
RED, BOZMA isteyen 22/03/2018 gün ve 19/2015/214858 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
6993/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:
Evsel Atık Su ile Çamur SusuzlaĢtırma Tesislerinin ĠĢletimi, Bakım ve Onarım ĠĢleri
Hizmet Alımı Ġhalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt no

: 2018/396350

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UġAK

b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 12 ay süre ile 2 kiĢi, kampanya dönemi ise
mevcut çalıĢan 2 kiĢiye ilave olarak tahmini 4 ay süre ile
4 kiĢi çalıĢacaktır. (ĠĢ ±%20 toleranslı)
b) Yapılacağı yer

: Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 28.08.2018 Salı günü saat 14:30

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6969/1-1
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ÇAMUR HAVUZLARININ TEMĠZLENMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız ―Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizlenmesi iĢi‖ T.ġ.F.A.ġ. Mal ve
Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/400237

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/
KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

: 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi

: -

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

: Kastamonu ġeker Fabrikasında mevcut 1 (bir) adet
Toprak

Çamur

Havuzunun

hafriyatının

yapılarak

temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin
yapılması, çıkan yaklaĢık 11067 m³ (%20 toleranslı)
hafriyatın

idarenin

(Fabrika

sahası

dıĢında

veya

içerisinde) göstereceği yaklaĢık 2500 mt. mesafedeki
toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi
iĢidir.
b) Yapılacağı yer

: T.ġ.F.A.ġ. Kastamonu ġeker Fabrikası

c) ĠĢin süresi

: SözleĢmenin imzalanması ve iĢyeri teslimi yapılarak iĢe
baĢlanılmasına müteakip; en fazla 15 (on beĢ ) takvim
günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu ġeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 28.08.2018 Saat 14.00

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
150,00 TL, Kargo ile (KDV dahil) 170,00 TL, karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla
alımlarda dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı
Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme
ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim
günü olmalıdır
8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6973/1-1
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PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ
ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir
Havalimanı Müdürlüğünden:
PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ ALIM ĠġĠ
DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/264066
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Çardak Köyü Mevkii 16900 YENĠġEHĠR/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 2247818181 - 2247818180
c) Elektronik Posta Adresi
: ebubekir.yilmaz@dhmi.gov.tr
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü
Satın Alma ve Ġkmal ġefliği
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Plaka Tanıma Sistemi 1 (bir) adet, Araç Altı
Görüntüleme Sistemi 1 (bir) adet (montaj ve
entegrasyonu dahil)
b) Yapılacağı yer
: DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü
YeniĢehir/BURSA
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin imzalandığı tarih iĢe baĢlama tarihidir.
ç) ĠĢin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 (altmıĢ) takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü
YeniĢehir/BURSA
b) Tarihi ve saati
: 04.09.2018 - 11:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Bu iĢte alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır.
4.1.6. 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
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bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, 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.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8. Ġdarece onaylı yer görme belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini
gösteren belgeler. ĠĢ Deneyim Belgesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) ait olacaktır.
4.3.2. Ġsteklilerin aĢağıda sayılan belgelerden, her iki sitem için de kendi durumuna uygun
belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2.1. ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı
veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.3. Kalite ve Standartlara ĠliĢkin Belgeler;
PTS için;
4.3.3.1. Teklif edilecek kamera kayıt ve izleme sistemi, ONVIF Profile-G desteğine sahip
ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut ― Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim
Sistemi‖ ile uyumlu ve sorunsuz çalıĢıyor olacaktır. Ġstekliler bu iki durumdan birinin
sağlandığını belirtir belgeyi veya teknik dokümanı tekliflerinde sunacaklardır. Emniyet Genel
Müdürlüğünün mevcut Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim Sistemi‖ herhangi bir
lisansa (kamera adedi, NVKÜ adedi ya da türü vb.) ihtiyaç duymamakta olup teklif edilecek
sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan mevcut sitemlere entegrasyonu için
teklif edilecek ürünler tarafında herhangi bir lisansa ihtiyacı duyulması durumunda ihtiyaç
duyulan lisans (lar), Yüklenici tarafından, ücretsiz sağlanacaktır. Ġstekliler, ihale dosyasını resmi
olarak almalarının ardından, uyumluluk gereksinimlerini belirlemek için idarenin uygun göreceği
bir tarih ve saatte yerinde incelemelerde bulunabileceklerdir.
4.3.3.2. Ġstekliler, teklif edecekleri Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteler, sabit
kameralar, hareketli kameralar (multi sensörlü, termal vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve
kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ile aynı üreticiye ait, aynı marka ve USB HID
uyumlu kontrol klavyesi bulunmaması durumu ile aynı üreticiye ait, aynı marka Network Video
Kayıt Ünitesi/Üniteleri bulunmaması durumunu belirtir üreticiden temin edilen belgeyi/belgeleri
tekliflerinde sunacaklardır.
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4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.4.1. Ġstekliler, her iki sistem için de teklif ettikleri ürünlerin Teknik ġartnameye
Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini
açıklayıcı katalog v.b materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog v.b açıklayıcı
materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
4.3.4.2. PTS için, Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve
broĢürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model
ürün teklif edildiği liste halinde (PTS Teknik ġartnamesi EK-D doldurularak) teklif dosyasında
yer alacaktır.
4.3.4.3. Ġstekliler bu proje kapsamında Malzeme Alım Özet Listesinde (PTS Teknik
ġartnamesi EK-1) verilen tabloda kullanacağı cihazların karĢılarına birim ve toplam maliyetlerini
yazarak tekliflerinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri) Benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve
Ġkmal ġefliği adresinde görülebilir ve 100 TRY (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 DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı
Müdürlüğü/Ġnsan Kaynakları ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
tamamen serbesttir.
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YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Cat marka greyderlerde kullanılmak üzere 10 (On) kalem
yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/401754

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad.
No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 286 416 2001 / Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) Ġnternet adresi

: www.cli.gov.tr

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

: ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Cat marka greyderlerde
kullanılmak üzere 10 (On) kalem yedek parça alımı iĢi.

b) Teslim yeri

: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - Ġhalenin
a) Ġhale Usulü

: Açık Ġhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer

: ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati

: 04.09.2018 Salı günü saat 14.00

d) Dosya no

: 246-KÇLĠ/20180493

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/
ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725
2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10
0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla
110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 04.09.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar ÇLĠ Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar
idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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ARSA NĠTELĠKLĠ TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyetleri BüyükĢehir Belediyesine ait olan (aĢağıdaki tabloda Özellikleri, SatıĢ
Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri yazılı olan) Tapuda Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesi,
12440 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 6.164,71 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taĢınmaz, Tapuda
Tekkeköy Ġlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 4279 no.lu parselde kayıtlı, 6.500,00 m² yüzölçümlü arsa
nitelikli taĢınmaz ve Tapuda Terme Ġlçesi, Söğütlü Mahallesi, 122 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı,
14.765,11 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taĢınmazın, aĢağıda hizalarında yazılı olan satıĢ bedelleri
üzerinden, tanzim olunan ġartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 36. maddesi
uyarınca kapalı teklif usulü ile peĢin olarak satıĢı yapılacaktır.
S.

Alanı

No.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

1

İlkadım

Tepecik

12440

1

(m²)

Geçici
Niteliği

6.164,71

6.500,00
Tekkeköy

Tekkeköy

0

Satış Bedeli

Teminat

Akaryakıt ve Servis

18.494.130,00

554.823,90

istasyonu Alanı

TL

TL

Akaryakıt ve LPG

16.250.000,00

487.500,00

İstasyonu Alanı

TL

TL

14.765.110,00

442.953,30

TL

TL

Arsa
m²

2

İmar Durumu

4279

Arsa
m²

Akaryakıt LPG
14.765,11
3

Terme

Söğütlü

122

14

Arsa

İstasyonu Ticaret ve

m²
Turizm Alanı

2 - Ġhale ġartnamesi, Samsun BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı
Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine ¨ 250,00 (ĠKĠYÜZ ELLĠ TÜRK LĠRASI) yatırılarak, alınacak
makbuz aslının ibrazı karĢılığında, Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından temin edilecektir.
3 - Bahse konu Ġhale 13.09.2018 tarihinde, PerĢembe Günü Saat 14.30’da BüyükĢehir
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ile yapılacaktır.
4 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A) Ġstekli gerçek kiĢi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Ġkametgâh Belgesi, (Ġlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
c) Ġhaleye girecek kiĢinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak ġube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
e) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim
edilecektir.)
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f) Geçici teminat; 2886 Sayılı DĠK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen
değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine
yatırılarak alınacak makbuz aslı,
g) Ġhaleye katılanın BüyükĢehir Belediyesine problemli borcu ve iliĢiği olmadığına dair belge,
(Belediyemizin Gelirler ġube Müdürlüğünden alınacaktır.)
h) 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
(Belediyemizin Emlak ġube Müdürlüğünde internet üzerinden temin edilecektir.)
i) Taahütname. (Belediyemizin Emlak ġube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
B) Ġstekli tüzel kiĢi ise:
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan Ģirketin siciline kayıtlı ve halen
faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmıĢ belge,
b) ġirketin adına ihaleye girecek kiĢi veya kiĢilerin bu Ģirketin vekili olduğuna dair noter
onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d) Geçici teminat; 2886 Sayılı DĠK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen
değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine
yatırılarak alınacak makbuz aslı,
e) ġirketin Samsun BüyükĢehir Belediyesine borcu ve iliĢiği olmadığına dair belge,
f) 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
g) Taahütname.
C) Ortak giriĢim ise:
Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya kiĢilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında
belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
5 - Teklifler Ġhale günü olan 13.09.2018 PerĢembe günü Saat:14.30’a kadar, sıra numaralı
alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon BaĢkanlığına (Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve
Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir.
- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu,
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 14.30’a kadar Komisyon BaĢkanlığına
ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı
bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon BaĢkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple
geri alınamayacağı ilan olunur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
TEBLİĞLER
–– 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve
Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim
Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin
Tebliğ

1

–– 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek
Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

6

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

11

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

20

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

