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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 6269 RULMANLI YATAKLAR - BİR SIRA BİLYALI,

RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2018/13)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar - Bir

Sıra Bilyalı, Radyal” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirle-
mektir.

Standardın Kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, delik anma çapı 2,5 mm-250 mm (dahil) bir sıra bilyalı,

radyal, rulmanlı yatakları kapsar. Bir sıra bilyalı açısal temaslı, radyal, rulmanlı yatakları kap-
samaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal

Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/7) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya
konulmuştur. Söz konusu standardın “Kapsam ve uygulama alanı” başlıklı 1 inci maddesinde
yer alan Not 2 bölümü, 2 nci maddesinde belirtilen “Atıf yapılan standard ve/veya dökümanlar”
başlıklı standard listesi ile 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2.3 maddelerindeki değişiklikler, TSE Teknik



Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında kabul edilerek tadil edilmiştir. Bu Tebliğ ile tadil
edilen TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı, imalat
ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal”

standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uy-
maları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal

Standardı İle İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya
yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenme-
miş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı
Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı İle İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini
eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağ-
layabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal”

standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bil-
gilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 9603.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda

yer alan eşyanın ithalatında 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çer-
çevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içer-
mektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı
kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke
veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedi
geçemez.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır. 
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-
lemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-
nında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak
bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve
belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik
imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. 

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

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi
ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın
4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. 

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50.000 adedi geçemez.
Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru
sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş ol-
ması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın
en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzen-

lenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen
23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapıl-
maz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-
nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.  

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta
adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş)
iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, ya-
pılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-
best dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin
bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. 

(6) İthal lisansı devredilemez.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/5)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00

gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 9/8/2018 tarihli ve 18 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları
İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife konten-
janının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için
18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife
kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir
ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu
geçemez.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2017/3) çerçevesinde ya-
pılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-
lemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-
nında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak
bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve
belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik
imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. 

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-
linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
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(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi
ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın
4 üncü maddesi çerçevesinde, talep toplama yöntemiyle dağıtılır. 

(2) Tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü
içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın başvuru konusu ülke veya gümrük
bölgesi için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, tarife kontenjanının
eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

(3) Yapılan başvurularda talep edilen miktarın açılmış olan tarife kontenjanı miktarını
aşmaması durumunda, tarife kontenjanı miktarı başvuru sahibi firmalara talepleri doğrultusunda
dağıtılır. Kalan tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.
Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık İthalat İşlemleri Sistemine başvuru tarih ve numarası
esas alınır.

(4) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemez. Bir ithal
lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(5) Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç
tarihi, tarife kontenjanın birinci dönemi için bu Tebliğin yayımı tarihini; ikinci ve üçüncü dö-
nemi için sırasıyla 6/8/2019 ve 6/8/2020 tarihlerini ifade eder.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzen-

lenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-
nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.  

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta
adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş)
iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, ya-
pılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-
best dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin
bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. 

(6) İthal lisansı devredilemez.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 6/8/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANTALYA ĠLĠ DÖġEMEALTI ĠLÇESĠ KIRKGÖZ YENĠKÖY ÇUBUK BOĞAZI ORTA 

MEVKĠĠNDEKĠ KALKER (II. GRUP) TAġ OCAĞININ MALZEME KARġILIĞI 

KĠRALAMA VE RAHABĠLĠTASYON ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 
 

Sıra 

No Mahalle 

TaĢınmazın 

Cinsi Bulunduğu Yer 

Muhammen Bedel 

(Ton/Yıl) 

Geçici 

Teminat (TL) 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 Kovanlık 
TAġ 

OCAĞI 

Çubuk Boğazı 

Orta Mevkiinde 

85.000 Ton/Yıl (0-4 mm, 

4-11 mm, 0-11 mm, 

11-22 mm) kırma eleme 

tesisinde elekten çıkan 

beton veya asfalt 

malzemesi Kum Çakıl 

malzemesi 

99.615,75 TL 27.09.2018 15:00 

 

1 - Mülkiyeti DöĢemealtı Belediyemize ait Kırkgöz Yeniköy Çubuk Boğazı Orta 

Mevkiindeki Kalker (II. Grup) TaĢ Ocağı 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 37. maddesi 

gereğince Kapalı teklif usulü ile 27 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00’da Belediye toplantı 

Salonunda toplanacak komisyon tarafından 3 yıllığına malzeme karĢılığı kiralama ve rehabilitasyon 

ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhaleye girecekler ihale saatinden önce Yer görme belgesini imzalayarak geçici 

teminatı yatırmıĢ olması ve ihaleye girecek Ģahsın Ģahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenler; 

a) Kiralamak istedikleri TaĢ Ocağının yukarıda belirtilen geçici teminatı belediye 

veznesine yatırılacaktır. 

b) Özel kiĢilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, vergi levhası, Ġkametgah senedi (yerleĢim 

yeri belgesi), oda kayıt belgesini. 

c) Tüzel kiĢiler adına ihaleye gireceklerin; 2018 yılı tasdikli yetki belgesini, imza 

sirkülerini, tüzel kiĢiliğe ait 2018 yılında alınmıĢ ticaret ve/veya sanayi odası belgesini, imza 

sirküleri. 

d) Vekaleten ihaleye gireceklerin 2018 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza 

sirkülerini ihale saatine kadar  

Belediye Ġhale Birimine vermeleri zorunludur. 

4 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz. 

5 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6 - Diğer hususlar ihale Ģartnamesinde belirtilmiĢtir.  

7 - Ġhale Ģartnamesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz 

görülebilir. 

Ġrtibat Tel No: 0242 421 30 53   Dahili: 1230 

Ġlan olunur. 7540/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK BĠLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/431521 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 

  Fax: 0-372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı Bilyalı Rulman 108 Kalem 
 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliğidir.  

c) Teslim süresi : Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir.  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - Salı-Saat 15.00 

c) Dosya no : 1815038 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4- 1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  

h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1- ĠSO Kalite Sistem Belgesi Verilecektir. 

4.2.2- Bilyalı rulmanlar TS 6269 standardına uygun olacaktır. Bu tip rulmanların TS 6269 

standardına uygun olduklarına dair belge teklifle birlikte verilecektir. 

4.2.3- Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile 

birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kurumumuzca bilinen ve baĢarı ile kullanılmıĢ teknik Ģartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde 

belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. Ġhale üzerinde kalan 

firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını 

vereceklerdir. 

4.2.4- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menĢeylerini ayrı ayrı 

belirteceklerdir. Marka ve menĢei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Bu Ģartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik Ģartnamemiz doğrultusunda 

değerlendirilmeye alınacaktır. 

4.2.5- Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik 

özellikler, yerine montaj ve çalıĢma fonksiyonu bakımından bu Ģartnamede belirtilen rulmanlara 

aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir. 

4.2.6- Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü veya temsilcisi 

olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4.2.7- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 

statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.8- Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karĢı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda Ġstekli 

tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 

belirlenecektir. 

5.2- Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 75,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. Ġhale 

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

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.09.2018 - Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iĢ kaleminin miktarı 

için de kısmı teklif verilemeyecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 7516/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar 

Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliğinin ihlalinden dolayı 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesine istinaden aĢağıda belirtilen kiĢilere ceza kararları 

düzenlenmiĢtir. Bahse konu kiĢilere yapılan muhtelif tarih ve sayılı tebligatlarımız çeĢitli 

nedenlerle iade edilmiĢtir. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat 

Nizamnamesinin 46. maddesi gereğince bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 

muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 
 

Sıra 

No Adı Soyadı T.C. Kimlik No Ceza Karar No Tutar 

1 Ali YILMAZ 24115575246 17061500CK000310 2.614,90 TL 

2 Yavuz SÜLEYMANOĞLU 26669619780 18061500CK000187 1.870,00 TL 

3 Emre ÖZGÜR AYDEMĠR 12925090592 16CK061500483 1.495,90 TL 

4 Onur SERDAR 10027042792 18061500CK000319 l.753,00 TL 

5 Ġhsan ODABAġI 22379604092 18061500CK000009 2.136,00 TL 

6 Levent KARAKAġ 43909094862 16CK061500391 2.835,43 TL 

7 Semih DERĠN 11122147672 17CK061500150 6.590,00 TL 

8 Aynur SÜER 10722108854 17061500CK000262 1.729,25 TL 

9 Ahmet ALTUN 31480739678 17061500CK000285 2.398,76 TL 

10 Habib YILMAZ 24178573142 18061500CK000171 1.753,00 TL 

 7545/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2018 - 232 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.07.2018 - 4466 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.793 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yayladalı Köyünde, tapunun 24 parselinde kayıtlı, mülkiyeti 

Hazineye ait KamıĢlık YerleĢiminin tescil konusunun değerlendirilmesi talebini içeren Tokat 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.12.2017 tarihli ve 3016 sayılı yazısı okundu, ekleri 

incelendi; Koruma Bölge Kurulu raportörünün 09.07.2018 tarih ve 338716 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, açıklamaları dinlendi, faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yayladalı Köyünde, tapunun 24 parselinde kayıtlı, Tokat Müze 

Müdürlüğü tarafından tespit edilen KamıĢlık YerleĢiminin tescilinin uygun olduğuna, 2863 sayılı 

Kanunun 6ncı maddesinde sayılan örneklerden olması nedeniyle 1inci derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada koordinatlı olarak gösterildiği gibi 1inci derece 

arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Söz konusu kültür varlığının 1 inci derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı 1 inci derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları 

hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.08.2018 - 235 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.08.2018 - 4549 SĠVAS 

Dosya No : 60.06.142 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Arapören Köyü’nde, tapunun 170 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Tokat Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen 

Kayaören (Arapören) YerleĢiminin tescilinin değerlendirilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli ve 375460 sayılı yazısı; Koruma Bölge 

Kurulu uzmanının 07.08.2018 tarihli ve 383789 sayılı dosya inceleme raporu ile faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Arapören Köyü’nde, tapunun 170 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kayaören (Arapören) YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunun 6ncı 

maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine; karar eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada koordinatlı olarak 

gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

kaçak kazı çukurlarını açanlar hakkında Tokat Müze Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda 

bulunulduğundan tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına; kaçak kazı 

çukurlarının savcılığın görüĢü alınarak Tokat Müzesi Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; 

Kayaören (Arapören) YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

ER: 3268633 ve ER: 3062254 numaralı II-b grup iĢletme ruhsat sahası ile çakıĢmalı olan 

Kayaören (Arapören) YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen ‘’TaĢ, toprak, 

kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, 

curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine’’ hükmü gereği maden ocağı 

açılmamasına karar verildi. 
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Sayfa

1

2
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15

20

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ

(No: MSG-MS-2018/13)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


