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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine 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.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 40. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Divan: Merkezin Uyuşmazlık Çözüm Divanını,
c) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Üniversite Rektörünü,
f) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere,
uyuşmazlıkların tahkim ve/veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı
sağlamak, bilirkişilik yapmak, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri ile etkinlikler düzenlemek,
projeler geliştirmek, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve hukuki yardıma erişimi
kısıtlı gruplara karşılıksız hukuki destek hizmeti sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve
bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu konularda çalışmalar yapan yurt içi ve dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak, projeler yürütmek.
c) Seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları ile kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.
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ç) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman listeleri
oluşturmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Merkez listelerinde yer alan
kişiler arasından hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi veya uzman tavsiye etmek.
d) Bilirkişilik temel eğitimlerini vermek ve bilirkişilik hizmetleri sunmak.
e) Amacı kapsamında gerçekleştireceği araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde
yürütülmesi için bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak,
ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.
f) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.
g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunarak veya bu tür faaliyetlere
katkı sağlayarak uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda farkındalık yaratmak.
ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
h) Merkezin amaçlarına uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli kadrolu öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri veya en az yüksek lisans mezunu olan ve uyuşmazlık çözümü konusunda uzman kişiler arasından, Rektör tarafından en az bir müdür yardımcısı üç yıl süreyle atanır. Üniversite dışından atanan müdür
yardımcısı, üç yıl süreli sözleşmelerle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine
göre istihdam edilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağının
hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet
raporu ile çalışma programını Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek,
onaylanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak ve izlemek.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu
Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üniversitenin Hukuk Fakültesinde görevli ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile Mütevelli Heyeti Başkanının
önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve
bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların
temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
ğ) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak.
h) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarını, çalışma birimleri
ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için Rektörlüğe öneride bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarındaki bilgi ve tecrübeleriyle Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde konuyla
ilgili kurum ve kuruluşlardaki kişiler ile diğer gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yedi üyeden oluşur.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usûlle yenileri belirlenir.
(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uyuşmazlık Çözüm Divanı ve görevleri
MADDE 13 – (1) Uyuşmazlık Çözüm Divanı beş üyeden oluşur. Müdür, Divanın doğal
üyesi ve başkanıdır. Diğer üyeler Yönetim Kurulu tarafından alanında tecrübeli ve uzman hukukçular arasından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Divan üyeliğinin herhangi bir
sebeple sona ermesi hâlinde, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(2) Divan, Divan Başkanının başkanlığında en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır; oyların eşitliği hâlinde Divan Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.
(3) Divan, Merkezin tahkim ve arabuluculuk kurallarında öngörülen görevleri bağımsız
ve tarafsız bir şekilde yerine getirir.
Koordinatörler
MADDE 14 – (1) Müdür, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim koordinatörü, gerekli projelerin hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere bir proje geliştirme koordinatörü, Merkezin mali işlerinin yürütülmesi ile sorumlu bir mali işler koordinatörü belirler.
Birimler ve sekretarya
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda
çalışmalar yapmak üzere diğer birimler ile Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli
Sekretarya oluşturulur. Sekretarya, Merkezin idari işlerini yürütür ve tahkim ve arabuluculuk
kurallarında öngörülen görevleri yerine getirir.
İstihdam
MADDE 16 – (1) Koordinatörler, diğer birim başkanları veya çalışanları, Üniversite
öğretim elemanlarından görevlendirilebileceği gibi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre de istihdam edilebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2015/291

KARAR NO : 2015/648
SANIK

: BERĠVAN MUHAMMED BEġĠR ĠBRAHĠM, Muhammed BeĢir ve Ünüt
BeĢir kızı, 1983 Deriki doğumlu, Suriye uyruklu, Deriki Devlet Hastanesi
Deriki/SURĠYE adresinde ikamet eder.

Mahkememizin 01/07/2015 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik
suçundan yapılan yargılama neticesinde CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatine, resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçundan TCK 206/1, 62/1, 52/2, CMK 231/5
maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, adli emanetin
2015/55 sırasında kayıtlı pasaportun dosyada delil olarak saklanmasına karar verildiği, kararın
ilgiliye tebliğ edilemediği anlaĢıldığından, adresi tespit edilemeyen; Berivan Muhammed BeĢir
Ġbrahim'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince
ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir.
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya
Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine
beyanda bulunulması sureliyle temyizi kabil olduğu ilanen tebliğ olunur.

7120

—— • ——
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2016/486

KARAR NO : 2018/509
Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar
numarası yazılı 08/06/2018 tarihli ilamı ile 125/1, 152/1.a maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN
AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8), 6.000 TL ADLĠ PARA cezası ile
cezalandırılan Ramis ve Asiye oğlu, 01/01/1966 doğumlu, GümüĢhane, Kelkit, Öğütlü mah/köy
nüfusuna kayıtlı HARUN TOKLU 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.

7157
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Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No : 2014/66
Karar No : 2018/213
Mahkememizin 10/07/2018 gün ve 2014/66 esas 2018/213 karar sayılı ilamı ile; sanık
Suriye uyruklu, Mehmet oğlu 1972 doğumlu Salah KANBER hakkında, 06/10/1992 tarihinde
iĢlediği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kısım topraklarını Devlet idaresinden
ayırıp yerine ayrı bir devlet kurmak için eylem yapmak suçu nedeniyle 765 sayılı TCK.nın 102/1,
104/2 ve CMK.nın 223/8. maddeleri uyarınca zaman aĢımı sebebiyle kamu davasının düĢmesine
karar verilmiĢtir.
Mahkememizin 10/07/2018 gün ve 2014/66 esas 2018/213 karar sayılı kararının; Suriye
uyruklu, Mehmet oğlu, 1972 doğumlu sanık Salah KANBER'e tebliğinin sağlanamadığı
anlaĢıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanen
tebliğine, ilan tarihinden itibaren Mahkememiz kararına karĢı 7 gün içinde Mahkememize veya
bulundukları yerdeki Ağır Ceza Mahkemesine (Yoksa Asliye Ceza Mahkemesine) verilecek
dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ġstinaf yasa
yoluna baĢvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
6884

—— •• ——

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
EK KARAR
Esas No
: 2016/35
Karar No
: 2018/73
Davacı
: K.H.
Sanık
: GÜL KARASÖĞÜT/Cengiz ve Gülseren kızı, 01/05/1974 Bursa
doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu Ġshak mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 28 Ġç Kapı No: 2
Bakırköy/ĠSTANBUL adresinde oturur.
T.C. KĠMLĠK NO: 37129073530
Suç
: Bina içinde muhafaza altına alınan eĢya hakkında hırsızlık
Suç Tarihi
: 25/06/2015
Asıl Karar Tarihi : 16/01/2018
Kanun Maddesi
: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142/2-h, 62/1, 53, 58/6
Verilen Ceza
: 4 YIL 2 AY HAPĠS
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 16/01/2018 tarihli
kararın sanığın PTT ve cezaevi marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile
tebliğ olunamamıĢtır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete’de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda
bulunulmak suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği hususu
tebliğ olunur.
6950
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2018/99
KARAR NO : 2018/408
Halkın Yararlanmasına SunulmuĢ UlaĢım Aracı Ġçindeki EĢya Hakkında Hırsızlık
suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/06/2018 tarihli ilamı ile
142/1.c.1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Gaodar ve Taifor oğlu,
01/01/1981 Cezayir doğumlu ALĠ SERBAH 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.
7059

—— • ——

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2016/388
KARAR NO : 2018/153
Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlık suçundan, Alihan ve ġefike oğlu,
10/03/1988 Patnos doğumlu, Ağrı, Patnos, BaĢtarla Mah. nüfusuna kayıtlı, Sanık VEYSEL
ÖZACAR hakkında Ġst. C. BaĢsavcılığının 2016/35259 C. Sav. Esas nolu, 05/10/2016 tarihli
iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması sonunda:
G.D: Muhafaza altına alınmıĢ eĢya hakkında hırsızlık suçunu iĢlediği sabit görülmekle
eylemine uyan TCK 142/2-h, 62, 53/1-a,d,e, TCK 53/1-c maddeleri gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis
Cezasına dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ
edilmemiĢtir.
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına
karar verildi.
7060

—— • ——

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2018/88
KARAR NO : 2018/272
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2018
tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT.
SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Samer Mahmood ve Yamina Meriem oğlu, 1984
doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDELKADER MEBARKI tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, mahkememizin 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 ilanen tebliğ olunur.
7061
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TCDD 3. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN MEKANĠK BARĠYERLĠ HEMZEMĠN
GEÇĠTLERĠN ELEKTRĠKLĠ BEKÇĠLĠ BARĠYERLĠ HALE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ
MONTAJI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/403422
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak /
ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: tcddihale35@gmail.com
d) Ġnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 38 Adet Hemzemin Geçit Montajı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 06.09.2018 Tarihi PerĢembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7015/1-1

—— • ——

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
ĠKN: 2018/410617
1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı
600.000 adet 435x335x315 mm lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın
alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.09.2018 günü saat 14,00’e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında
yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen
veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
7192/1-1
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28 KALEM MUHTELĠF ÇALIġMA TEZGÂHI VE
METAL MALZEME DOLABI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Okul Komutanlığı ihtiyacı
28 kalem muhtelif çalıĢma tezgâhı ve metal malzeme dolabı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 05.09.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7252/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Kilis Valiliği İl Özel İdaresinden:
1 - Ġhalenin KONUSU: Mülkiyeti Kilis Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı; aĢağıda tapu kayıtı
bulunan (1) Bir adet taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun (36. maddesi Kapalı Teklif
Usulü) göre satılacaktır.
2 - ĠHALENĠN NEREDE HANGĠ TARĠH SAAT VE USULLE YAPILACAĞI
Ġhalenin Nerede yapılacağı

: Kilis Ġl Özel Ġdaresi Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri
KĠLĠS Ġl Genel Meclis Toplantı Salonu

Ġhale Tarihi ve Saati

: 06/09/2018 Tarihinde PerĢembe günü Saat: 11.00

Ġhale Usülü

: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun (36. maddesi Kapalı
Teklif Usulü) göre satılacaktır.

3 - SATIġI YAPILAN TAġINMAZA AĠT TAPU BĠLGĠSĠ
Ġli

: KĠLĠS

Ġlçesi

: MERKEZ

Mahalle/Köyü

: ġehitsakıp Mah.

Zemin Tipi

: Ana TaĢınmaz

Zemin No

: 10907871

Mevki

:

Cilt/Sayfa No

: 1/80

Ada No/Parsel

: 385/1

Yüzölçümü

: 465,66 m²

Ana TaĢınmaz Niteliği

: Kargir Kaymakamlık Lojmanı

Hisse Payı/Payda

: Tam

Mülkiyet Durumu

: Kilis Ġl Özel idaresi

Mevcut Durumu

: Eski Mertur Otel olarak kullanılan ve Tadilat halinde

TaĢınmazın 2 Bodrum 1 GiriĢ 4 Kattan ibaret olup 3 adet Otel olarak iĢletilmiĢ ĠĢyeri
Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı alınmıĢ, Kilis Belediyesinden 31.05.2017 tarih 2017-38 Yapı Ruhsatı
mevcut taĢınmaz tadilat durumunda
4 - TaĢınmazın SatıĢına ait Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgisi
Muhammen Bedeli

: 4.019.612,71 TL KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

:

120.588,38 TL

5 - ĠHALEYE KATILACAK OLAN ĠSTEKLĠLER gerçek veya tüzel kiĢi durumlarına
göre aĢağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde ihale saatinden önce Ġdareye teslim
edeceklerdir;
a) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
b) Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti
c) Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgah Belgesi)
d) Gerçek kiĢiler için vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
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e) 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 sirküleri
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları
taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
g) Ortak katılım halinde Ortak GiriĢim Beyannamesi.
h) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon
baĢkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle Ġdare
Postadaki gecikmeden mesul olamaz iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir
tutanakla tespit edilir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6 - Teklifler 06/09/2018 PerĢembe günü saat:11:00 kadar Kilis Ġl Özel Ġdaresi (Ġmar ve
Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğüne) alındı belgesi karĢılığında teslim edilecektir.
7 - 120.588,38 TL tutarında Geçici teminat (Ġdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis Ģubesi
nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya
belirtilen tutarda alınacak banka teminat mektubu)
8 - Ġhale Kilis Ġl Encümenince gerçekleĢtirilecektir.
9 - Ġhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve mali yükümlülükler vb. alıcıya
ait olup ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde ilgili yere yatırmak zorundadır.
Ġdareden herhangi bir talepte bulunamaz.
10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Ġlan yapıldıktan sonra Ģartname ve eklerinde değiĢiklik yapılamaz. DeğiĢiklik
yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek
önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iĢ yeniden aynı Ģekilde ilan olunur.
12 - Ġhale ġartnamesi Ġdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 200,00 TL bedel
karĢılığında dosyayı ihaleden önce Ġdareden satın almak zorundadırlar. Ġstekliler dosya Bedelinin
Ġdareye yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında komisyona ibraz edecektir.
13 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının
yukarıda açıklanan Ģekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15
(on beĢ) gün içinde ihaleyi alan ihale bedelini KĠLĠS ĠL ÖZEL Ġdaresince belirtilen Banka
hesabına peĢin olarak yatıracaktır. Ödeme yapıldıktan sonra tapu ferağ iĢlemi yapılacak olup,
geçici teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

27 Ağustos 2018 – Sayı : 30518

14.1. Ġhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, Ġhale
tarihinden itibaren en geç 15 (on beĢ) iĢ günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Ġta amiri
tarafından karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
14.2. Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç
5 (beĢ) iĢ günü içerisinde taĢınmazı satın alan kiĢi veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası
alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
14.3. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları
halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karĢılığı iade edilir. Ġhale sırasında hazır
bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin
yapılıĢ tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
14.4. Ġhale yoluyla satıĢı yapılan taĢınmaza ait her türlü vergi, resim, harçları ve mali
yükümlülükler vb. taĢınmazı alan alıcıya aittir. Bu konuda Ġdareden herhangi bir talepte
bulunamaz. Ġhale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde vergi harç ve mali
yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.
15 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
15.1. Ġhale dokümanının görülebileceği yer: Kilis Ġl Özel Ġdaresi (Ġmar ve kentsel
ĠyileĢtirme Müdürlüğü)
15.2. Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.kilisozelidare.gov.tr
15.3. Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kilis Ġl Özel Ġdaresi (Ġmar ve kentsel
ĠyileĢtirme Müdürlüğü)
15.4. Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 200 TRY (Türk Lirası) (Ġki Yüz Türk Lirası)
16.1. Ġhaleye katılan istekli SatıĢı yapılacak yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak,
teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek
isteklinin sorumluluğundadır. SatıĢ yapılan yerin çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar
istekliye aittir.
16.2. Ġhaleye katılan Ġstekli, satıĢın yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; teklifini
etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara iliĢkin gerekli her türlü
bilgiyi almıĢ sayılır.
16.3. Ġhaleye katılan Ġstekli veya temsilcilerinin satıĢı yapılacak yeri görmek istemesi
halinde, binaya girilmesi için gerekli izinler Ġdare tarafından verilecektir.
16.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satıĢı yapılacak taĢınmaza ait yeri
incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir, ihale Ģartnamesini kabul etmiĢ sayılır. Bu
konuda itirazda bulunamaz.
17 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanuna göre satıĢ bedeli üzerinden hesap edilen
%18 KDV ayrıca alıcı tarafından ödenecektir.(SatıĢ bedeli + %18 KDV)
Ġlan olunur.

6483/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Cıncıklı Cami ġerifi Vakfı ġahsiyeti Maneviyesi, Tavukcu Mescidi Vakfı
ġahsiyeti Maneviyesi, Mükremin Vakfına ait olan, Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesinde bulunan arsa
vasıflı taĢınmaz üzerine 35 (Otuz beĢ) yıl süreyle ĠnĢaat yapılmak üzere yapım veya onarım
karĢılığı kiralama ihalesine çıkartılmıĢtır.
ĠĢin Adı:

: Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesinde bulunan, tapunun
(4416) Ada, (1) Parselinde kayıtlı arsanın yapım veya
onarım karĢılığı 35 yıl süre ile kiralanması iĢi.

Ġli

: Kayseri

Ġlçesi

: Kocasinan

Mahallesi

: Kavakyazısı 2. Mıntıka

Sokak

: Batman

Cinsi

: Arsa

Yüzölçümü

: 9.947,24 m2

Ġhale Dokümanı SatıĢ Bedeli

: 500,00 TL

Ada/Parsel No.

: 4416/1

Vakıflar Meclisi Karar
Tarih ve Sayısı

: 09.04.2018 - 179/163

Ġhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi
gereği kapalı teklif usulü

ĠĢin Nevi ve Niteliği

: Yukarıda

özelliği

belirtilen

taĢınmaz

Vakıflar

Meclisinin 09.04.2018 - 179/163 sayılı Meclis
Kararlarında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 35 (Otuz
beĢ) yıl süreyle Yapım veya Onarım KarĢılığı
Kiralama ihalesi iĢi.
ĠĢin Tahmin Edilen Bedeli

: 42.353.853,70 TL. (yapım/onarım (inĢaat) maliyeti ile
yapım/onarım (inĢaat) süresi boyunca ödenecek kira
bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat

: 1.270.616 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin
%3’üdür.)

Ġhale Tarih ve Saati

: 10.09.2018 - 14.30

I - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09.04.2018 - 179/163 sayılı Kararında
belirtilen Ģartlar çerçevesinde 35 (Otuz beĢ) yıl süreyle ĠnĢaat yapılmak üzere, Yapım veya
Onarım KarĢılığı kira ihalesi iĢi;
1 - ĠĢin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması,
2 - Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl yıllık 12.000,00 (onikibin) TL, 2. Yıl önceki yılın
kirası+Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ kadar, 3 Yıl önceki yılın kirası +Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ kadar, 4. yıl
önceki yılın kirası +Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ Oranı kadar, 5. yıl 4.000.000,00 (Dört milyon) TL+
inĢaat Süresi Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ Oranı toplamı kadar,
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6. yıldan itibaren sözleĢme süresi olan 35. Yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın yıllık
kira bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değiĢim % oranı) eklenerek bulunacak
bedel kadar kira alınması, ihale sonucunda oluĢan yıllık kira bedellerinin aylara bölünerek tahsil
edilmesi,
3 - Söz konusu kira bedelleri, taĢınmazın mevcut (M-Ticaret+Konut) imar durumu
doğrultusunda ĠĢ/AlıĢveriĢ Merkezi fonksiyonu gözetilerek belirlenmiĢ olup, öngörülen
fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, Ġdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülerek
değiĢmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluĢan bedellerden az olmamak üzere Bölge
Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi,
4 - Varsa taĢınmaz üzerindeki mevcut yapının her türlü güvenlik önleminin alınarak
yıkılıp kaldırılması, infaz-tevhit, terk vb. iĢlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inĢaat
aĢamasında, ilgili kurum ve kuruluĢlarca zemine iliĢkin önerilebilecek tahkim ve iyileĢtirme
çalıĢmaları da dahil olmak üzere, tüm iĢ ve iĢlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve
sonuçlandırılması, bunlara iliĢkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karĢılanması, bu
nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleĢme süresinin uzatılması talebinde
bulunulmaması,
5 - Yatırıma konu taĢınmaza iliĢkin inĢaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak
terk edilmesi gereken (yol, yeĢil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18.
Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamıĢ olması kaydıyla) bu kısımların istikamet
rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının %40’ın
üzerinde olması halinde, bu oranı aĢan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak
üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
6 - Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması, sözleĢme süresi dolmadan taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan
masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların Ġdareye/vakfına gelir kaydedilmesi ve
imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye/vakfına terk ve teberru edilmiĢ sayılması,
7 - SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar, taĢınmazın
baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
8 - Yer teslim tarihinden itibaren ilk 4 yıl içerisinde ĠĢ-AlıĢveriĢ Merkezi yapılmak üzere
taĢınmaz için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlardan
onaylatılarak inĢaat ruhsatının alınması ve inĢaatın bitirilerek iĢletmeye geçilmesi kaydıyla
kiralanması iĢi
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4
Kocasinan/KAYSERĠ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.
katında toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - Ġhale dökümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğünde
görülebilir. Ġhale Dokümanı 500,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir.
IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak ġube
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
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DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ
sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz
edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim
Beyannamesi (Ek: 3)
g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının
ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması
gerekmektedir.)
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h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ―ĠĢ Deneyim Belgesi‖ veya ilgili
Belediyeden alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina
inĢaatına ait ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti
veya aslının Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında;
yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin,
son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının
%50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve
kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide
karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı
aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter
tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki
ĠnĢaat Ruhsat Belgesi,
Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında
inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde
belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5
maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir.
ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
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k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek: 7),
Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama
gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak
ġube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım
ve Emlak ġube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki
herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır.
XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
XII - ĠĢ bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup
detaylı bilgi için bu iĢe iliĢkin hazırlanan Ģartname, sözleĢme ve ihale dosyasının incelenmesi
gerekmektedir.
TEL

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

FAKS

: 0 (352) 231 05 87

E-MAĠL : kayseri@vgm.gov.tr.
Ġlan olunur.

7191/1-1
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TRANSBAġ, TRABZON SERBEST BÖLGE ĠġLETĠCĠSĠ A.ġ. SERMAYESĠNDE BULUNAN
%4,636 ORANINDAKĠ HĠSSESĠ SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:
KuruluĢumuz, TRANSBAġ - Trabzon Serbest Bölge ĠĢleticisi A.ġ.’nin 1.650.000.- TL’lik
sermayesinde bulunan %4,636 oranındaki hissesi, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
hakkında Kanun hükümleri kapsamında ―SatıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir.
Sıra
No

1

Ġhale Konusu Hisse
TRANSBAġ, Trabzon
Serbest Bölge ĠĢleticisi
A.ġ. Sermayesinde
bulunan %4,636
oranındaki hisse

Geçici
Teminat
Bedeli (TL)

Ġhale
ġartnamesi
Bedeli (TL)

50.000 TL
(Ellibin Türk
Lirası)

50 TL
(Elli Türk
Lirası)

Bilgi
Notu

Son Teklif
Verme Tarihi ve
Saati

Ġhale
Dokümanı

26/09/2018
14:00

1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık
Usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla ―Açık Arttırma‖ suretiyle
sonuçlandırılabilir.
2 - Ġhaleye katılabilecekler için ―Ġhale ġartnamesi‖ nin alınması zorunludur. Ġhale
ġartnamesi; KuruluĢumuzun Ġstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Karaköy Ticari ġubesi
nezdinde bulunan TR97 0001 5001 5800 7292 3011 53 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına
yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve ―Ġhalesine girilecek hissenin Ġhale ġartnamesi
Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi veya
Ortak GiriĢim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont
karĢılığında veya Ģartname bedeli KuruluĢumuz veznesine nakit olarak yatırılarak, Ġdarenin
aĢağıda belirtilen adresinden 27/08/2018 Pazartesi gününden itibaren temin edilebilir. Her ne
surette olursa olsun Ġhale ġartnamesi karĢılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
3 - Ġhaleye katılabilecekler katılacakları taĢınmaza iliĢkin tekliflerini, Ġhale ġartnamesi de
dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, KuruluĢumuzun aĢağıda belirtilen
adresine elden teslim edilecektir.
4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;
* Türk Lirası veya,
* Hazine MüsteĢarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya
yetkili finans kurumlardan alınacak, KuruluĢumuzca kabul edilecek, KuruluĢumuz lehine, Türk
Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiĢ (Ortak GiriĢim Grubu'nun alacağı teminat
mektubu, Ortak GiriĢim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili
rücu, kayıtsız Ģartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.
5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.
6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp,
KuruluĢumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. KuruluĢumuz son teklif
verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus
son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci
maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ.
KemankeĢ Mah. KaramustafapaĢa KemankeĢ Cad. No: 47 34425 Karaköy/ĠSTANBUL
Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 91
www.tdi.gov.tr
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Kütahya Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aĢağıda tabloda vasıfları belirtilen taĢınmazın
satılması iĢi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ile
ihaleye konulmuĢtur.
Ġhale Tarihi/Günü/Saati
: 11 Eylül 2018/Salı/14:00
Ġhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K: 5
2 - ÖDEME ġEKLĠ VE ġARTLARI:
2.1. PeĢin Ödemelerde

Ġhalede belirlenen bedel, peĢin satıĢ bedelidir.
- Ġhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peĢin, geri kalan kısmı
ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade
farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

2.2. Vadeli Ödemelerde
- PeĢinat ödenip, taksitlendirme iĢleminden sonra; kalan taksitlerin
tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda,
indirim uygulanacaktır.
3 - DĠĞER VERGĠ, HARÇLAR VS. HK.:

3.1.

- PeĢinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
- 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği söz konusu taĢınmazın satıĢı KDV’den
muaftır.

4 - ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER (ĠHALEYE GĠREBĠLME
ġARTLARI):
4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı
fotokopisi,
4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
4.3. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli
vekaletname, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin,
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması
gereklidir.)
4.4. Ġhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ belgenin aslı,
4.5. Bu ihaleye katılacak olanların Ģirket olması halinde, Ģirketi temsil etme yetkisi ve
yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
4.6. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair
yazılı beyanı,
4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),
- Ġhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a
kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen Kalem ġefliği’ ne teslim etmek zorundadır.
TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ
S.
No

Niteliği

Mahalle

1

Arsa

Ġnköy

Ada/Parsel
- / 5481
(Ticaret ve Otel
Tesisleri Alanı)

Alan (m²)
(YaklaĢık Net)

Muhammen
Bedel

Geçici Teminat

7.485,13 m²

6.050.000,00 TL

181.500,00 TL

Daha fazla bilgi almak ve Ģartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde
Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Ġhale Birimi’ne (Belediye Hizmet
Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
7221/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

1

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

10

c - Çeşitli İlânlar

22

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

28

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

