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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havali-

manları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),

(d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) B grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmet türle-

rinden ulaşım hizmeti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için

yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,”

“d) C grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında, 5 inci maddede belirtilen hizmet türle-

rinden temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet

ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş hava taşıyıcıları hari-

cindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,”

“ğ) Form 4: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği yetki çerçevesinde ilgili yö-

neticiye verilen yönetici personel onay formunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) C grubu çalışma ruhsatı alan kuruluş, 5 inci maddede belirtilen ikram servis, uçuş

operasyon, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve

posta hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yapmaya yetkilidir.”



“d) A Grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri

3.000.000 ABD doları karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından

ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunmayanların ödenmiş sermayeleri

200.000 ABD doları karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından

ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunanların ödenmiş sermayeleri ise 500.000

ABD doları karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz. Türk Lirası sermayenin ABD doları kar-

şılığı, sermaye taksitlerinin ödenmiş olduğu günlerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.”

“f) Havalimanı işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları ve ya-

pacakları hizmet sözleşmesinden doğabilecek yükümlülükleri için A grubu çalışma ruhsatı ala-

cak kurum ve kuruluşlar 1.000.000 ABD doları, B ve C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum

ve kuruluşlar 100.000 ABD doları, ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti de bulu-

nacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar ise 250.000 ABD doları,

muhtevası ve şekli havalimanı işletmecisi tarafından belirlenecek kati ve süresiz banka teminat

mektubunu havalimanı işletmecisine vermek zorundadırlar. Ancak Türk hava taşıyıcılarına yurt

dışında benzer yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşı-

yıcılarından söz konusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet tür-

lerinden temsil, gözetim ve yönetim, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat

bakım, uçuş operasyon ile kargo ve posta hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu

çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya yetkilidirler. Ruhsatlarının kapsamında kargo ve

posta hizmeti bulunacak şekilde B grubu çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak hava taşıyı-

cılarının, 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına

Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) kapsamında gümrüklü geçici depolama alanı

ve/veya antrepo çalışma ruhsatı almış olmaları ve bu işyerlerinin havalimanında hava tarafı-

kara tarafı sınırında, hava tarafına direkt çıkışı olan bir konumda bulunması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Havayolu ile seyahat eden yolcuların, bagajlarının ve diğer yüklerinin şehir mer-

kezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından

çevre illere ve ilçelere taşınması, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu çalışma ruhsatı almış ku-

ruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Havayolu ile seyahat eden yolcu dışındaki kişilerin taşınma
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hizmetinin, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu çalışma ruhsatı almış kuruluşlar dışında başka

bir kuruluş tarafından verilmediği havalimanlarında, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu ça-

lışma ruhsatı almış kuruluşlarca bu hizmet verilebilir. Hizmetin bu Yönetmelik esaslarına göre

verilmesinden, yolcu şikâyetlerini yönetmekten ve kontrolleri yapmaktan, mülkiyeti DHMİ’de

olan ve kamu özel işbirliği kapsamında işletilen havalimanlarında DHMİ, diğer havalimanla-

rında ise 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanı Sertifi-

kasyon ve İşletim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında Bakanlıkça sertifikalandırılan

havaalanı işletmecisi Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (g) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi veren kuruluşların havaalanlarında görev

yapacak özel güvenlik müdürü ve özel güvenlik amirinin, bu hizmeti yurt içinde C grubu uçak

özel güvenlik hizmet ve denetimi ruhsatına sahip bir kuruluş veya yurt dışında benzer havacılık

güvenliği alanında hizmet veren bir kuruluşta en az 3 yıl çalışmış olması ve bunu aldığı eğitimle

Genel Müdürlüğe belgelendirmiş olması şartı aranır. Çalıştırılacak tüm personel 10/6/2004 ta-

rihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen şartlara tabidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“n) Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi için müracaatta bulunacak kuruluşlardan

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde bahsedilen personel için istenen kanıtlayıcı

belgeler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunacak şekilde C grubu çalışma

ruhsatı başvurusunda bulunacak kurum veya kuruluşların, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalan-

larında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik (SHY-33B) kapsamında gümrüklü geçici depolama alanı ve/veya antrepo çalışma

ruhsatı almış olmaları ve bu işyerlerinin havalimanında hava tarafı-kara tarafı sınırında, hava

tarafına direkt çıkışı olan bir konumda bulunması zorunludur. Bu kuruluşlardan sadece geçici

depolama ve/veya antrepo yetkisi olanlar, hazırlanmış olan kargo ve postanın uçağa yüklenmek

üzere yer hizmeti kuruluşuna teslim edilmesinden kendileri sorumlu olacaktır. Kargo ve

postanın, kargo ve posta hizmeti ruhsatına sahip olan kuruluşlardan alınarak, ramp hizmeti
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ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarına teslim edilmesi ve uçağa yüklenmesi ile uçaktan

boşaltılarak ramp hizmeti ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları tarafından kargo ve posta

hizmeti ruhsatına sahip olan kuruluşlara teslim edilmesi sırasında, hizmetin sorunsuz şekilde

yerine getirilmesinden ilgili hava taşıyıcısı sorumludur. Hava taşıyıcısı yer hizmetleri kuruluş-

larıyla yapacağı anlaşmalar kapsamında bu konuda her türlü tedbiri almak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu ça-

lışma ruhsatına sahip kuruluşlar, birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti için C grubu

çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, toplam yirmi personeli olan ve en az beş havalimanında C

grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar;

1) Çalışma ruhsatı aldığı her havalimanını kapsayacak şekilde, bir kalite yönetim sistemi

kurar, uygular ve sürekliliğini sağlar.

2) Bu sistemi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme

kuruluşu tarafından belgelendirir ve faaliyetleri süresince bunu muhafaza eder.

3) Kalite yönetim sisteminden sorumlu bir yönetici belirler ve onaylanmak üzere form

4 belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe sunar. Belirlenecek kalite sorumlusu, A grubu çalışma

ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuru-

luşlar ve birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlarda işletmenin faaliyet

alanında en az beş yıl, kalite alanında üç yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirir. C grubu

temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunda ise işletmenin

faaliyet alanında en az üç yıl tecrübeye ve kalite alanında eğitime sahip olduğunu belgelendirir.

Kaliteden sorumlu yönetici, form 4 onayı olmadan görev yapamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2016 29810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/6/2017 30099
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠ KBB ANABĠLĠM DALINA 

MUHTELĠF TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 

4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 3534-2009 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322 

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

2 - Ġhale Konusu malların: 

a) Adı: 

1: Endoskoplar ve Flezible Nazofaringoskop Seti Alımı Ġhale Kayıt No: 2018/419397 

Tarihi ve Saati: 07.09.2018 Cuma - Saat: 10.00 

2: 1 Adet Larenks Otoloji Endoskopik Rinoloji Seti Ġhale Kayıt No: 2018/419442 

Tarihi ve Saati: 07.09.2018 Cuma - Saat: 11.00 

3: 1 Adet Mikrodebrider Sistemi Alımı Ġhale Kayıt No: 2018/419472 

Tarihi ve Saati: 07.09.2018 Cuma - Saat: 14.00 

4: 1 Adet Modüler Görüntüleme Sistemi Alımı Ġhale Kayıt No: 2018/419536 

Tarihi ve Saati: 07.09.2018 Cuma - Saat: 15.00 

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

Alımları - 4 Kalem 1’er Adet alınacaktır. 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz 

Anabilim Dalı Bornova/ĠZMĠR 

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

3 - Ġhalenin 

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

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

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

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

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

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

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

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

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 



28 Ağustos 2018 – Sayı : 30519 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

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

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

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

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Ġhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça 

ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır. 

4.3.4. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.3.5. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar aletlerin üretildiği çelik ürünün özelliklerini 

belirten ve imalatçı firma tarafından hazırlanmıĢ belge, Ġthalatçı firmaya ait TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır (Larenks Otoloji Endoskopik 

Rinoloji Seti ihalesi ile ilgili olarak). 

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

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

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

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

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

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

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

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

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

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

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

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

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

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

postayla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 7236/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi Ġlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 3 adet 

Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi gereğince 

yapılacak ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1 - Ġhale 05/09/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ 

değerleri esas alınır)  

c- Gerçek kiĢilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- ġartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  

3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelir ġube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 05/09/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı’nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Gültepe/  

Melikgazi 
13045 1 1512,00 5.400.000,-TL 162.000,-TL Konut + Ticaret 

Gültepe/  

Melikgazi 
13045 2 1512,00 4.500.000,-TL 135.000,-TL Konut + Ticaret 

Gültepe/  

Melikgazi 
13045 3 1507,57 4.500.000,-TL 135.000,-TL Konut + Ticaret 

 

Ġlanen duyurulur. 7324/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 

kapsamında aĢağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama 

ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık 

Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır. 

 

 Ġlçe Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Tahmini  

Bedel 

%3 Geçici  

Teminat 

Ġhale  

Tarihi 

Ġhale  

Saati 

1 
Niğde Ġli  

UlukıĢla Ġlçesi 
- 4731,26 

600.000,00  

TL + KDV 
18.000,00 TL 12/09/2018 11:00 

 

1 - Niğde Ġli UlukıĢla Ġlçesi sınırları içerisinde 4731,26 hektar alana sahip M33-c4, M33-

d3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir 

koordinatlar 

 

RN:59 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Sağa (Y) 650678 662000 662000 656000 656000 

Yukarı (X) 4159213 4159213 4157000 4157000 4155865 

 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 

Sağa (Y) 655798 654903 654500 654097 650678 

Yukarı (X) 4154896 4154477 4153004 4152100 4152100 

 

Ġhale Yukarı kayabaĢı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel 

Meclis Binasında bulunan Ġl Encümen Toplantı Salonunda, Ġl Encümeni tarafından yapılacaktır. 

ĠĢle ilgili Ģartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu 

üzeri 2. km Ġl Özel Ġdaresi HizmetBinası/NĠĞDE) veya Yazı ĠĢleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaĢı 

Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası/NĠĞDE) adreslerinde 

görülebilir ve 50.00-TL karĢılığında satın alınabilir. 

 

Ġhaleye iĢtirak edecek olan; 

a) Gerçek KiĢiler; 

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi, 

2) Vergi Dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3) Noter onaylı imza sirküsü, 

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü, 

5) Ġhale Ģartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale 

Ģartnamesi (ekleri ile birlikte), 

6) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu, 

7) Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına hitaben iĢin adına alınmıĢ Yukarıda 

miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu. 
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b) Tüzel KiĢiler; 

1) Ġhaleye tüzel kiĢilik adına katılacaklarda, Ģirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini 

gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini, 

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

belgesi, 

3) Ġhaleye tüzel kiĢilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile 

imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü, 

4) Ġhale Ģartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale 

Ģartnamesi (ekleri ile birlikte), 

5) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu, 

6) Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına hitaben iĢin adına alınmıĢ Yukarıda 

miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 

12/09/2018 ÇarĢamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7330/1-1 

—— • —— 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından: 

Erzurum Ġli, Yakutiye Ġlçesi Hacı Cuma Mah. sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti 

Erzurum Yakutiye Ġlçe Belediyesine ait aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kat KarĢılığı ĠnĢaat 

yaptırılacaktır. 
 

Ġli Ġlçesi Semti Ada /Parsel 

Arsa Alanı 

m2 

Kullanım 

ġekli KeĢif Bedeli TL 

Erzurum Yakutiye Hacıcuma 

12762/14 
77.315,35  

m2 

Konut/ 

Ġcarethane 
734,57 TL m2 

TOPLAM 
77.315,35 

m2 

Konut/ 

Ġcarethane 

56.793.537,00 

TL (KDV hariç) 
 

1 - ĠĢin tahmini keĢif bedeli m2 fiyatı 734,57 TL (734,57 X 77.315,35 m2) = TOPLAM: 

56.793.537,00 TL'(KDV hariç) dir 

2 - Ġhale 07/09/2018 Cuma günü saat 09.00’da Yakutiye Ġlçe Belediyesi 3. Kat Meclis 

Salonu Murat PaĢa Mah. Cumhuriyet Cad. No.1 Yakutiye/Erzurum adresinde Belediye Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar Yakutiye Ġlçe Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Ġhale Hazırlık servisi (Murat PaĢa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum 

adresinde görülebilir  

4 - ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI: 

Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır: 
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A- Kanuni ikametgah belgesi, 

B- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

C- Noter tasdikli imza sirküleri, 

D- Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri, 

E- ġartnamenin 10/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat, 

(Geçici teminat miktarı toplam 1.703.806,11 TL’dir. TL)’dir. 

F- Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

G- ġirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2018 yılında alınmıĢ) ile 

Ticaret Sicil Gazetesi ve ġirket Ġmza sirküsü. (Ortak giriĢim olması halinde ortakların her birinin 

kayıtlı olduğu oda belgeleri) 

H- Ortak GiriĢim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık giriĢim belgesi (Ġhale 

üstüne kalması durumunda ortak giriĢimin noter tasdikli ortaklık sözleĢmesini idareye vermek 

zorundadır.)  

I- Ġhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmıĢ isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti) 

Ġ- ihale yılı içerisinde SGK dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge (aslı veya 

noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)  

J- KeĢif bedelinin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu. (ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması 

gerekir)  

K- Son 3 yıl içinde en az 30.000 m2 konut ve ticaret tipi yapıldığına dair iĢ deneyim 

belgesi 

M- Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 06/09/2018 günü saat 

16.00’ye kadar Yakutiye Ġlçe Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale Hazırlık 

servisi (Murat PaĢa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresine verilmesi Ģarttır. Bu 

saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) 

meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.  

N- Bu iĢin Ġhale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

5 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.  

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

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

7 - Bu ĠĢin ġartnamesi 500,00 TL (beĢ yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında en geç 

06/09/2018 günü saat 16.00’ kadar satın alınabilir. Ġhale ile ilgili bilgi ve belgeler Erzurum 

Yakutiye Belediyesi Ġhale Hazırlık Servisi (Murat PaĢa Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Yakutiye/ 

Erzurum adresinden görülebilir.  

ĠLAN OLUNUR. 7331/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sultangazi Belediye Başkanlığından: 
 

Mahalle Ada Parsel Cinsi 

Alanı 

(m2) Ġmarı 

Belediye 

Payı Tahmini Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Ġhale Tarihi 

Saati 

50. Yıl 2510 8 Arsa 1.500,00 

Ayrık Nizam 

6 KAT 

Ticaret + Konut 

Alanı 

TAM 
10.200,000,00 

TL 

306.000,00 

TL 

20/09/2018 

10:30 

 
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taĢınmaz ihale ile 

satılacaktır. Ġhale, Ġstanbul Ġli, Sultangazi Ġlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 
54/1, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca 

Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. ġartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup 

Sultangazi Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünden (Ġstanbul Ġli, Sultangazi Ġlçesi, 

Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat) temin edilebilir. 

2 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 
3 - Ġhaleye katılacaklardan istenen belgeler: 

A) Gerçek kiĢi olması halinde; 

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

2 - Ġkametgâh belgesi,  

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,  

4 - Ġstekli tarafından ―okudum, anladım‖ Ģeklinde imzalanmıĢ Ģartname ve Ģartnamenin 
satın alındığına iliĢkin makbuz aslı,  

5 - Geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge aslı, 

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

7 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

8 - Belediyeye borcu olmadığına iliĢkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul 
edilecektir), 

B) Tüzel kiĢi olması halinde;  

1 - Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Ġdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden 

veya ilgili Makamdan) kuruluĢundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna iliĢkin belge, 
2 - Tüzel kiĢiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye 

katılmak üzere yetkilendirdikleri kiĢiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli 

sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,  

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı, 
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Kamu Tüzel KiĢileri söz konusu olduğunda, tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kiĢilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 

7 - Ġstekli tarafından ―okudum, anladım‖ Ģeklinde imzalanmıĢ Ģartname ve Ģartnamenin 

satın alındığına iliĢkin makbuz aslı,  

8 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 
9 - Belediyeye borcu olmadığına iliĢkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul 

edilecektir), 

C) Ortak GiriĢim olması halinde: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
4 - ĠĢbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede Ģartname hükümleri uygulanacaktır.

 7018/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aĢağıda yeri ve nitelikleri 

belirtilen taĢınmazların mevcut imar durumuna (Ticaret + Konut) göre projelendirilerek inĢaat 

yaptırılmak üzere yapım karĢılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : Aydın 

ĠLÇESĠ : Nazilli 

MAHALLESĠ : Cumhuriyet 

MEVKĠĠ : - 

PAFTA NO : - 

ADA NO : 561 

PARSEL NO : 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.116,00 m2 

CĠNSĠ : Bahçe 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKAM ONAYININ 

TARĠH VE SAYISI : BaĢbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler 

BaĢkanlığı’nın 03.07.2018 tarih ve 89243403-

756.02-E.45581 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 30.07.2018 tarih ve 21491294-

050.01-414/353 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı. 

MUHAMMEN ĠHALE BEDELĠ : 4.036.049,66 TL (Dörtmilyonotuzaltıbinkırkdokuz 

Türk Lirası AltmıĢaltı KuruĢ) 

  (Bu bedel inĢaat maliyeti ve inĢat süresindeki kira 

bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 121.081,49 TL (Yüzyirmibirbinseksenbir Türk Lirası 

Kırkdokuz KuruĢ) 

  (Bu bedel muhammen ihale bedelin %3’ünü teĢkil 

etmektedir.) 

ĠHALE GÜNÜ : 12.09.2018 

ĠHALE SAATĠ : 10.00 

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmazın; 

1) ĠĢin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması, 

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. yıl aylık 2.000,00 (Ġkibin) TL, 2. ve 3. yıllarda aylık 

önceki yılın kirası + Yıllık Yi-ÜFE ArtıĢ Oranı kadar, 4. yıl aylık 14.000,00 (Ondörtbin) TL, 

5. yıldan itibaren sözleĢme süresi olan 22. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira 

bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değiĢim % oranı) eklenerek bulunacak bedel 

kadar kira alınması, 

3) Söz konusu kira bedelleri, taĢınmazın mevcut "ticaret + konut" imarı doğrultusunda 

―butik otel + ticaret + konut‖ 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) TaĢınmaz üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin alınarak 

yıkılıp kaldırılması, yapılacak imar uygulaması sonucunda taĢınmazın batı kısmında oluĢacak 
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inĢaata elveriĢsiz ve zorunlu Ģuyulu kısmın Vakıflar Genel Müdürlüğü tasarrufunda kalması, 

ifraz-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 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 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 3 yıl içerisinde, mevcut imarı doğrultusunda "ticaret + 

konut" tesisi yapılmak üzere, taĢınmaz için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluĢlardan onaylatılarak inĢaat ruhsatının alınması ve inĢaatın bitirilerek iĢletmeye 

geçilmesi, Ģartlarıyla, yapım karĢılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde taĢınmazın inĢaat 

süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 22 yıllığına uzun süreli kiralama modeli 

çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Ticaret + Konut) projelendirilerek inĢaat yaptırılmak 

üzere kira ihalesine çıkarılması iĢidir. 

B - Ġhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplantı salonunda toplanacak olan Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C - Ġhale ġartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde RamazanpaĢa Mahallesi 

Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf ĠĢ Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Ġhale dokümanı satıĢ bedeli:200,00-TL 

olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez ġubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına iĢin ismi ve istekli adı belirtilerek 

yatırılacak ve idareye ibraz edilerek Ġhale dokümanı satın alınacaktır. 

D - Ġstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; Ġhale ġartnamesinin 6. (altıncı) maddesine 

göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 12. (onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 

belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ne imza karĢılığı teslim edecektir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz.) 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içermelidir: 

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, 
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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, Ticaret Sicil Gazetesi ile 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) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmıĢ minimum 121.081,49-TL 

(Yüzyirmibirbinseksenbir Türk Lirası Kırkdokuz KuruĢ) tutarında ekli örneğe uygun Geçici 

Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez ġubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 

nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taĢımayan teminat mektupları geçersiz 

sayılacaktır.) 

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

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

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

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

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %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, 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki 

inĢaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti 

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, 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 2018 – Sayı : 30519 

 

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, iĢ deneyimine iliĢkin 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). 

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), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) 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. 

m) Ġstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ idari ve teknik Ģartname 

metni. 

n) Teklif mektubunu içeren iç zarf 

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

F - Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleĢme esnasında defaten istekli 

tarafından ödenecektir. 

G - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7345/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ): 

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. 

 7327/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/247947 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi KĠRAZLIDERE Tel-Faks 312 417 51 99 – 312 417 51 99 

Posta Kodu 06420 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

HANEDAN ELEKTRONĠK GIDA 

TEMĠZLĠK MEDĠKAL ĠNġAAT 

TAAHHÜT OTOMOTĠV SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

TAHĠR DOĞAN 

Adresi 

MEDRESE MAH. SÖĞÜTLÜ DERE 

CAD. NO.:39 F/1 

MERKEZ/YOZGAT 

MEDRESE MAH. SÖĞÜTLÜ 

DERE CAD. NO.:39 F/1 

MERKEZ/YOZGAT 

T.C. Kimlik No. - 53344667446 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4570568960 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

YOZGAT TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4258 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 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. 
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Sayfa

1

5

46

47

48

54

55

69

75

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– 2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


