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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Tekstil Araştırma Merke-

zinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tekstil Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Uşak Üniversitesi Tekstil Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, ülke şartlarına uygun araştırma-geliştirme çalış-

maları yapmak, yeni teknolojileri takip etmek, Türkiye şartlarına adaptasyonunu sağlamak, ci-
hazlarla donatılmış laboratuvarlarda, lif, iplik, kumaş ve koruyucu giysiler de dâhil olmak üzere
giysilerin fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinin test ve analizlerini TSE, ISO, DIN, ASTM
gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek, tekstil ve konfeksiyon
sektörüne araştırma, eğitim, danışmanlık, proje, analiz gibi hizmetler vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma laboratuvarları, araştırma uy-

gulama merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,
b) Tekstil alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araş-

tırmalar ve uygulamalar yapmak, yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek,
c) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, konferans, kongre, sempozyum,

çalıştay, panel gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmak, yeni test ve uygulama
cihazları ile ilgili bilgi edinmek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
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d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel teşebbüs kuruluşları ile gerçek ki-
şilerin istekleri üzerine üretim ve işletmede karşılaşılan sorunlarla ilgili etüt, proje, analiz, la-
boratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, danışmanlık ve
bilirkişilik hizmetleri vermek,

e) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerine araştırma ve uygu-
lamalar yapmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çaba göstermek,

f) Araştırma alanına ilişkin konularda bilgisini artırmak, uluslararası toplantılara katıl-
mak ve yurt içinde veya yurt dışında yeni araştırma konularında faaliyet göstermek, yurt dı-
şından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak,

g) Merkezde yapılan test ve analizlerin kapsam genişletme çalışmalarını yapmak,
ğ) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilke-

lerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar gö-
revlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Mer-
kezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin, amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden sorumlu kişi olarak bu

yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin
idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışında ilgili araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları
ile işbirliği sağlamak,

ç) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve görevlen-
dirilmeleri ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Merkezin, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen bir

veya iki yardımcısı bulunur. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcıla-
rından birini, onlar da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini ve/veya Merkezde gö-
revli öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya
herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendili-
ğinden sona erer.

Müdür yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluk-

ların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak,
b) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte 5 kişiden oluşur. Yönetim Ku-

rulu; 4 üyesi Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından olmak üzere, Müdür
tarafından önerilerek, Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev
süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile ayda en
az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda
karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Müdürün vereceği karar esas alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve

çalışmaları ile ilgili kararları almak,
b) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma konularında yurt içinde ve yurt dışında

yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek isteklerini var olan olanaklara göre
karara bağlamak,

c) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde

Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı üzerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uy-
gulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile
ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı
Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğru-
dan ilgisi olan, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendi-
rilen üyelerden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun
başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu en fazla 7 kişiden oluşur.
(3) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-

rine olağanüstü olarak toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması

için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak, geliştirmeye yönelik fikirler oluşturmak ve ger-
çekleştirmek üzere ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü makine, alet, ekipman ve demirbaşlar araştırma bitiminde Merkeze devredilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 Ekim 2018 – Sayı : 30556                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN

KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/34)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa
göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri ile ilgili, imalatçı-ih-
racatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, imalatçı-ihracatçıların fiilen gerçekleştirerek usulüne uygun
biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şe-
keri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen

şeker miktarını,
b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundu-

rulmak üzere üretilen şeker miktarını,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Marmara Bölge Mü-

dürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge
Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Ana-
dolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

e) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,
f) HPLC: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisini,
g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
ğ) İmalatçı-ihracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara ma-

mulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamulleri, doğ-
rudan kendisi ya da aracılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,
ı) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
i) Şeker: Yerli hammaddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,
j) Şekerli mamul: Pancar şekerinin girdi olarak kullanılması suretiyle üretilerek insan

tüketimine sunulan gıda ürününü,
k) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya

işleten tüzel kişiliği,
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l) Tahsisat Belgesi (Belge): Bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip Başkanlık ta-
rafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı
yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgeyi,

m) Tedarikçi: İmalatçı-ihracatçılara pancar şekeri temin eden, kendisine kota tahsis
edilmiş olan pancar şekeri üreticisi şirketleri,

n) Yan sanayici: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle imalatçı-ihracatçı ya da aracılar
tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) üreterek imalatçı-ih-
racatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi,

o) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,
ifade eder.
Miktar
MADDE 5 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları; EK-1’de

yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite rapor-
ları, var ise imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz)
oranları esas alınmak suretiyle, Başkanlıkça hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında;
yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için
imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçı-ihracatçıların bu
ihracatlarına bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. Ancak bu dönemlerde
işletmelerinin faal durumda olduğunu YMM Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara bölge
müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenir. Bu hakedişlere ait ihracatlar için tahsisat
hesaplamalarında, düşük olan şeker oranı kullanılır.

(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, EK-1
listedeki ürünlere ait oranlar ve/veya EK-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak
bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran
esas alınarak hesaplanır. EK-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise,
kapasite raporundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük
olan oran esas alınarak hesaplanır. Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden alınan numune ve/veya
analiz sonucu Başkanlığa gönderilmiş ise, Başkanlık gerekli gördüğünde, gönderilen numu-
nenin yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanıla-
rak bulunan sakaroz yüzdesini, Başkanlığa ulaştığı tarih itibariyle, şeker tahsisat miktarının
hesaplanmasında dikkate alır. Analiz sonuçlarının hesaplanması; sakarozun invertleşmesi, yük-
sek şekerlerin varlığı ve meyve içeren bir mamul ise meyveden gelen şeker de dikkate alınarak
Başkanlıkça yapılır.

(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu var ise,
değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli mamullerden aynı tarihlerde
alınmış birden fazla numune analiz sonucu var ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değer-
lendirmeye alınır.

(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şek-
linde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bu-
lundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara
ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g.
şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)
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(6) Ancak şekerli mamuller için, hesaplama sonucu bulunan tahsisat miktarının, ihracat

miktarını aşması halinde fire oranı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(7) EK-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak bölge müdürlükleri tarafından

hakediş belgesi düzenlenmez.

(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı ya-

pan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan

ürünlerin ihracatı için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(9) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatı ve

Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ihraç ön izni almaksızın yapılan

ihracatlar için C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.

(10) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanunu kapsamında işletme kayıt belgesi bulunmayan imalatçı-ihracatçı firmalara hakediş bel-

gesi düzenlenmez.

İhracatın belgelenmesi

MADDE 6 – (1) Hakediş belgesi düzenlenmesi talep edilen gümrük çıkış beyanname-

lerinin aslı, imalatçı-ihracatçı tarafından ilgili bölge müdürlüğüne sunulur. Bölge müdürlükle-

rinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştiri-

lerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgi-

leri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formu EK-3’te yer al-

maktadır. Gümrük tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge

müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar tarafından bölge

müdürlüklerine, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar

için ayrı ayrı başvuru yapılır.

(2) Gümrük mevzuatına göre düzenlenen ve üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydı

bulunmayan gümrük beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, beyan-

namelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur. İmalatçı-ihra-

catçının hakedişine konu olan ihracatına ait gümrük beyannamesi üzerinde dâhilde işleme izin

belgesi kaydının bulunması ve bu belgede yan sanayicinin kayıtlı olması veya dâhilde işleme

izin belgesi kaydının bulunmaması durumunda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hane-

sinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite ra-

porunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen

ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili bölge müdürlükleri tarafından dikkate alınır ve

imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi formuna işlenir.

(3) Serbest bölgelere yapılan ihracatlar, bölge müdürlükleri tarafından ihracat gerçek-

leşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin, üçüncü

ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldı-

ğının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin ya-

pıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır. Serbest bölge-

lerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunanlara, serbest bölgede

yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmez.
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Tahsisat belgesi düzenlenmesi ve belgenin şekli

MADDE 7 – (1) Tahsisat belgesi, bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip EK-4’te

yer alan C Şekeri Tahsisat Belgesi örneğine uygun olarak Başkanlık tarafından elektronik or-

tamda düzenlenir. İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın

ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu, bölge müdürlükleri tarafından Başkanlığa ile-

tilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen tahsisat belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul

için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Tah-

sisat belgesinin elektronik ortamda düzenlendiği bilgisi imalatçı-ihracatçıya ve tedarikçilere

e-posta yoluyla bildirilir. Bu çerçevede imalatçı-ihracatçıların geçerli e-posta adreslerini Baş-

kanlığa bildirmeleri zorunludur. Bundan doğacak sorunlar ilgili imalatçı-ihracatçılara aittir.

(2) Bölge müdürlükleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan imalatçı-ihracatçılardan;

a) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde

gayri faal olduğu tespit edilen,

b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş

şeker bulundurduğu tespit edilen,

c) Başkanlığa tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı

olduğu tespit edilen,

firmalara tespit tarihinden itibaren 2 yıl süre ile C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.

(3) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firma-

ların hakedişe esas şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun YMM

Raporu ile belgelenmesi halinde tahsisat belgesi düzenlenir.

(4) Başkanlıkça düzenlenecek her bir tahsisat belgesinin, tekrar etmeyecek sıralı bir

numarası bulunur.

(5) Tahsisat belgelerinin kullanım süresi oniki ayla sınırlı olup, tahsisat belgesinde belge

süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tara-

fından talep edilmesi ya da Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde belge süresi, oniki aydan

daha az süreli olarak belirlenebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun; süresi biten tahsisat belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı,

satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

(7) Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından

imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge

süresi uzatılabilir.

(8) Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla

ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekeri ihracatının, gerçeği yansıtmayan

bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren Tahsisat

Belgesi düzenlenmesi işlemi, aksi ispatlanmadıkça, 2 yıl süreyle durdurulur. Ancak, usulsüz-

lüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Baş-

kanlıkça hesaplanacak idari para cezası tutarı kadar TL cinsinden teminatı Başkanlığa veren

veya söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihra-

catçıların usulsüz olmayan ihracatlarına, yazılı olarak talepte bulunmaları halinde Tahsisat Bel-

gesi düzenlenmesi işlemine başlanır.
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(9) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi durdurulan
imalatçı-ihracatçıların, bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı olarak talepte bulunmaları ha-
linde, tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır. Bu husus uygulanan idari para cezasının
tahsil ve takibine engel teşkil etmez.

(10) Tedarikçilerin, bölge müdürlüklerinin ve imalatçı-ihracatçıların talepleri üzerine
veya diğer nedenlerden dolayı Başkanlık tarafından iptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında,
iptal tarihinden önce yapılan işlemlerden Başkanlık sorumlu değildir.

Satış

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan
veya A ya da B kotası şekerini, Başkanlık izniyle bu kapsamda satmasına izin verilen tedarik-
çiler tarafından yapılabilir.

(2) Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı
halinde; bir örneği EK-5’te bulunan C Şekeri Satış Taahhütnamesini imalatçı-ihracatçıya imza
ettirmek suretiyle satış işlemini başlatır.

(3) Tahsisat miktarına konu C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilir; ancak,
sıvı olarak satış yapılması halinde faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı belirtilmek
zorundadır.

(4) Tedarikçi, tahsisat belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için düzenlenen tahsisat
belgesine; satış tarihi, fatura numarası ve kristal şeker miktarına ilişkin bilgilerin girişini yapar
ve bunu elektronik imza ile onaylar. Belgenin geçerlilik süresi bittiğinde ve/veya belgeye ilişkin
satışların tamamlanması halinde belge kapanır.

(5) Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleri ile çelişmemek
şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttir.

(6) C şekeri satışını, satış sözleşmesi yoluyla gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili ima-
latçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden; önce sözleşme
tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapar. Daha sonra
satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatır.

(7) Tahsisat belgesi olmaksızın ya da süresi geçmiş tahsisat belgesi karşılığında satış
yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde tahsisat belgesinde yer alan toplam
tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

(8) Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış taah-
hütnamesi, gerektiğinde Başkanlığa ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilir.

(9) Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan
ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 6 ncı maddede belirtildiği
şekilde belgelenmesi suretiyle, Başkanlık tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, belgede be-
lirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da diğer bir te-
darikçiden temin eder.

Satışta istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) C şekerinin bu Tebliğ kapsamındaki satışlarında, tahsisat belgesinin
yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır:

a) Son 1 yıl içerisinde alınmış ticaret sicil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
b) Ticaret sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir ser-

maye kompozisyonu,
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c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurt içi alış fa-
turalarının birer sureti (kaynak tespiti için talep edilecektir),

ç) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.
(2) İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi

ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
(3) İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;
a) İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden

en çok 1 yıl önceki bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.
b) İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya dâhilde işleme izin belgesine

kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.
c) İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha önceki bir döneme ait olması

ve/veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ancak 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2005/1 veya 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ge-
reğince önceden yapılmış ihracat karşılığında alınmış olması durumunda;

1) Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kulla-
nıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi
alıma ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,

2) Tarafların kabul edeceği Yeminli Mali Müşavir ve/veya yetkili merci tarafından ya-
pılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıl-
dığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma
ilişkin olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde kabul edilecektir.
ç) Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu fıkranın (a) ve (b)

bentlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından, söz
konusu durum incelenmek üzere Başkanlığa bildirilecektir.

Fiyat

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki C şekeri satış fiyatları, Dünyanın başlıca
borsalarında oluşan Beyaz Şeker Fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe be-
lirlenir.

Teminat

MADDE 11 – (1) Mevzuata uygun ve peşin olarak yapılan C şekeri satışlarında, teda-
rikçilerce herhangi bir teminat aranmaz.

(2) Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat
miktarı, satış bedelinin %5’ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi ara-
sında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamaz.

Eşyanın geri gelmesi

MADDE 12 – (1) Başkanlık tarafından düzenlenen tahsisat belgesine istinaden, teda-
rikçi tarafından C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tah-
sisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi
halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği bölge müdürlüğü yazısının
Başkanlık tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.

5 Ekim 2018 – Sayı : 30556                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



b) Başkanlık, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker
tahsisat miktarını tedarikçiye bildirir.

c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı
gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C
şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek,
katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış taahhütnamesi kapsa-
mında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C
şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen
ve Başkanlıkça bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.

ç) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini mü-
teakip, tedarikçi tarafından imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden
başlayan onbeş iş günü süre verilerek ödemeye davet edilir.

d) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Ala-
cağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunda öngörülen oran esas alı-
narak gecikme faizi uygulanır.

e) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemi tamamladığını Baş-
kanlığa bildirimini müteakip, Başkanlık durumu ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.

f) İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri
gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurt içinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası
şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Başkanlık
iznine gerek kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Başkanlığa bilgi
verir.

İmalatçı-ihracatçının sorumluluğu
MADDE 13 – (1) İmalatçı-ihracatçılar; Başkanlık, ilgili bölge müdürlükleri ve teda-

rikçiler ile denetime yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak işbu Tebliğ hü-
kümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, eksikliğinden ve doğrulu-
ğundan sorumlu olup, 5 inci maddede bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye da-
yandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili
müeyyideleri uygulanır.

(3) İmalatçı-ihracatçılar, Başkanlık kayıtlarına alınan bilgi ve belgelere esas teşkil eden
her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmekle yüküm-
lüdür.

İş yeri kontrol ve numune alma
MADDE 14 – (1) İlk kez yapılan tahsisat belgesi başvuruları, elektronik ortamda Baş-

kanlığa ulaştırılır. Başkanlık, başvuruları değerlendirerek uygun olanları, iş yeri kontrolleri ya-
pılmak ve numune almak üzere ilgili il müdürlüğüne sevk eder.

(2) İl müdürlüğü, görevlendireceği kontrol görevlileri vasıtasıyla iş yeri kontrol ve nu-
mune alma işlemini gerçekleştirir.

(3) İl müdürlüğü kontrol görevlilerince;
a) Bildirim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde imalatçı-ihracatçının işletmesine

gidilerek, Tebliğ çerçevesinde gerekli kontroller yapılır ve EK-6’da yer alan İş Yeri Kontrolüne
İlişkin Tutanak ile EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
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b) Numune alınması sırasında, EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı doldurularak
analiz numunesine ve şahit numunesine iliştirilir. Numuneler, plastik güvenlik mührü ile mü-
hürlenir.

c) İşyerinde mevcut şekerli mamullerden, biri şahit olmak üzere, toplam iki adet nu-
mune alınır. Alınan numunelerden biri HPLC tekniği ile yapılan şeker bileşenleri (sakaroz,
fruktoz, glukoz, maltoz) analizi için, ücreti imalatçı-ihracatçıdan tahsil edilmek suretiyle, en
yakın il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilir, şahit numune ise üç ay süre ile il
müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) İl gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde analizi yapılan şekerli mamullere ait glu-
koz, fruktoz, sakaroz ile içeriyor ise maltoz ve toplam şeker yüzde değerlerini ayrı ayrı gösteren
analiz raporu, il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünce Başkanlığa bildirilir. Şahit numuneye
ait analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

(5) İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün
içerisinde Başkanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Başkanlık, uygun bulması halinde
bir kereye mahsus olmak üzere, tüm masrafları imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanmak şar-
tıyla şahit numuneden tekrar analiz yaptırabilir. İtiraz durumunda, şahit numunenin analizi ter-
cihen ilk analizin yapıldığı laboratuvarda veya Başkanlıkça uygun görülen başka bir laboratu-
varda yaptırılır.

(6) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında resmi kontrol-
lerden alınacak ücretler her yıl Aralık ayında belirlenerek Döner Sermaye Birim Fiyat Listele-
rinde belirlenir.

Yetki

MADDE 15 – (1) Başkanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çı-
kacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandır-
maya yetkilidir.

(2) Başkanlık, uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihra-
catçıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılma-
sının sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(3) Başkanlık, ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurt içi ve yurt dışı piyasa
fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumunu dikkate alarak,
gerekli gördüğü hallerde ilave tedbirler almaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu
ve ilgili mevzuat dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İma-
latçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması
Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU 

KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat

listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esas-

ları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve

fiyat listelerini kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddeleri ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış-

tır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet,

uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,

c) Etiket ve fiyat listesi: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve

birim fiyatının değişiklik tarihi, üretim yeri, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen logo ile ayırıcı

özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan, çeşitli boyut ve şekillerdeki

fiyat etiketini veya etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listeleri, 

ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü

gayri maddi malları,

e) Üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,

f) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dâhil peşin fiya-

tını,

g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,

ğ) Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan

edilen şekil, logo veya işareti,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar

MADDE 5 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması

zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı,

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya

işaret.

Malın üretim yerinin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan mallar yerli üretim sayılır:

a)17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar,

b) Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,

c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan

ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar.

Yerli üretim logosu ve kullanımı

MADDE 7 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Ba-

kanlıkça belirlenen yerli üretim logosu Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve

okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renk-

lerinde ve şeklinde yer alır. 

(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in

(2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulur.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ hükümlerinin uygu-

lanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Tebliğe aykırı uygulamaların

tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın

merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/34)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Aypaş Elektronik Sanayi ve Ticaret

Ltd. Şti. tarafından yapılan ve Çevikel Saat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Akhan Plastik Kalıp

ve Hediyelik Eşya Sanayi Tic. Ltd. Şti., Tür-Mak Makine Sanayii ve Ticaret A.Ş., Ayanoğlu

Dayanıklı Tüketim Malları İletişim Saatçilik Bijuteri Oyuncak ve Reklam İth. İhr. San. ve Tic.

Ltd. Şti. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli

9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)”

ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai göz-

den geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi-

dir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 9105.21.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan

“elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)”dir.

(2) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında

yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuruda bulunan firmanın

Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz

olduğu anlaşılmış olup Tebliğin ilgili bölümlerinde bu firma, yerli üretim dalı olarak anılacak-

tır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 7/11/2001 tarihli ve 24576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/5) uyarınca, ÇHC menşeli

“elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” ithalatında 2,10 ABD Doları/adet tutarında dampinge

karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2007/17) ile; ikinci NGGS ise 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/19) ile sonuç-

landırılmış olup, anılan soruşturmalar sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygu-

lanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) vasıtasıyla

mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen

sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabile-

cekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin

mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-

lunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak

Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde

yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-

tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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Soru formlarının iletilmesi 

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-

leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması 

MADDE 11 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci

ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00, Faks: +90 312 204 86 33

www.ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden

Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya EBYS e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda

yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 10 uncu mad-

denin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri,

üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer

ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen süre içerisinde sunabilir.
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(8) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir. 

Süreler

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar ile 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili

görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlaya-

cak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 11 inci maddenin ye-

dinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOZ ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval=50 kg) Toz ġeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 11.10.2018 PerĢembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 11.10.2018 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

  Ġhale Hazırlık ġefliği: 1170 - 1171 8385/1-1 

—— • —— 

65000 TĠPĠ YHT SETLERĠNE RASPA DESTEĞĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/487389 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. TalatpaĢa Bulvarı No: 10 Ankara Gar 

Binası Ulus Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71676 - 0 312 324 63 38 

c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

     Adı ve Miktarı : 250 ADET RASPA DESTEĞĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. YHT ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Komisyonuna 

26/10/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġhale Büro Anafartalar Mah. TalatpaĢa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası   Ulus - Altındağ/ 

ANKARA adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV 

Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8325/1-1 
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ZĠYA GÖKALP (ĠKĠTELLĠ-II) MAHALLESĠ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI 

TAġINMAZIN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) 

Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı : ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada    

4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖dir. 

3 - Ġhale Konusu TaĢınmaz Bilgileri: 

Ada Parsel Alan m² Emsal Oranı Ġmar Durumu 

1425 4 64.339,23 1,5 Konut Alanı 

4 - Muhammen Bedel : 186.600.000,00-TL+KDV (Yüzseksenaltımilyon 

altıyüzbin Türk Lirası+%18 KDV) 

5 - Geçici Teminatı : 5.598.000,00-TL (BeĢmilyonbeĢyüzdoksansekizbin 

Türk Lirası) 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 18/10/2018, PerĢembe günü saat: 10.00 

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 18/10/2018, PerĢembe günü saat: 10.00 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. 

Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ 

ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren 

belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- 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. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun). 
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f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/Ġstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (BeĢyüz 

Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.10.2018 PerĢembe) saat 10:00'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 8316/1-1 

————— 
ZĠYA GÖKALP (ĠKĠTELLĠ-II) MAHALLESĠ 1426 ADA 4 PARSEL SAYILI 

TAġINMAZIN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) 

Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı : ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 

4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ dir. 

3 - Ġhale Konusu TaĢınmaz Bilgileri: 

Ada Parsel Alan m² Emsal Oranı Ġmar Durumu 

1426 4 90.083,84 1,5 Konut 

4 - Muhammen Bedel : 238.750.000,00 TL+KDV (Ġkiyüzotuzsekizmilyon 

yediyüzellibin Türk Lirası+%18 KDV)  

5 - Geçici Teminatı : 7.162.500,00 TL (YedimilyonyüzaltmıĢikibin 

beĢyüz Türk Lirası) 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3    BaĢakĢehir/ĠSTANBUL  
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b) Tarihi ve Saati : 18.10.2018, PerĢembe günü saat: 11:00 

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 18.10.2018, PerĢembe günü saat: 11:00 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 

1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3  

  BaĢakĢehir / ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren 

belge.  

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- 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. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).  

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/Ġstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (BeĢyüz 

Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.10.2018 PerĢembe) saat 11:00'e kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 8317/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : Arsa SatıĢı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parsel 

sayılı taĢınmazın satıĢı) 

Ġhale Tarih ve Saati : 18/10/2018 - 10:30 

Ġlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

Ġlgili Adres : Bağcılar Belediye BaĢkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

GüneĢli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / 

ĠSTANBUL  

Ġhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Ġhale Türü : Arsa SatıĢı 

Ġhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı  

Yer / Teslim Yeri : Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi 

TAġINMAZA DAĠR BĠLGĠLER: 

- Ġli : Ġstanbul 

- Ġlçesi : Bağcılar 

- Mahallesi : Mahmutbey 

- Cinsi : Arsa 

- Pafta : 245DS2A (F21C22A2B) 

- Ada : 1771 

- Parsel : 39 

- Yüzölçümü : 1.695,02 m² 

- Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

- Halihazır : BoĢ 

- Ġmar Durumu : TĠM (Tali ĠĢ Merkezi)  

- Adres : Bağcılar Ġlçesi, Mahmutbey Mahallesi,  

  2583. Sokak, No: 8  

1 - Muhammen Bedeli : 10.170.120,00 TL  

2 - Geçici Teminat : 305.103,60 TL 

3 - Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir. 

4 - Ġhale ġartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı 

yerde görülebilir. Ayrıca Ģartname www.bagcilar.bel.tr 

adresinden de görülebilir. Ġhaleye katılacakların 

Ģartname alması zorunludur. 
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5 - ġartname Bedeli : 1.000,00 TL 

6 - Ġhaleye Katılmak Ġsteyenlerden Ġstenen Belgeler: 

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden 

―Nüfus Cüzdanı‖ 

- 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname 

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiĢ noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel KiĢiler) 

- Mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, Ġhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel KiĢiler) 

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye’de adres beyanı 

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

- Gayrimenkul satın alınmasına iliĢkin Ticaret Sicilinden alınmıĢ yetki belgesi (Tüzel 

KiĢiler) 

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġkinci Ġhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın ikinci ihalesi 01.11.2018 tarihinde,  

  Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya 

verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 

görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 22.11.2018 

tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır. 

  Arsanın üçüncü ihalesinde istekli bulunmaması veya 

verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 

görülmemesi halinde, arsanın dördüncü ihalesi 

20.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

 8109/1-1 
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500 GR. TĠRYAKĠ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 500 Gr. Tiryaki çay poĢeti, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 120,00- TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2018 günü saat 14:00’a 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’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġstekliler ihale miktarının en az yarısına olmak üzere kısmi teklif verebilirler. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7977/1-1 

————— 

HAYRAT ÇAY FABRĠKASI SOLDURMA ÖN STOK SĠSTEMĠ 

KURULUM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan Hayrat Çay Fabrikası soldurma ön stok sistemi kurulum 

hizmeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 100,00- TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3- Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2018 günü saat 14:30’a 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 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7978/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 5 Ekim 2018 – Sayı : 30556 

 

VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ VE ARġĠV SĠSTEMĠ KAPASĠTE ARTIRIMI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı Veri Depolama Sistemi teknik Ģartnamesine, ArĢiv Sistemi Kapasite artırımının teknik 

Ģartnamesine ve IBM LTO-8 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 
 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

1. KISIM VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ 130,00.-TL 

2. KISIM ARġĠV SĠSTEMĠ KAPASĠTE ARTIRIMI 130,00.-TL 
 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, ayrıca ArĢiv Sistemi Kapasite artırımı için istenilen marka/modeli ile 

Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

ayrıca ArĢiv Sistemi Kapasite artırımı için istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8403/1-1 
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14 KALEM ĠÇTEN YANMALI MOTOR TEST SĠSTEMĠ MALZEMESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı ekli listede yer alan 14 kalem içten yanmalı motor test sistemi malzemesi teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8404/1-1 
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1 ADET ENDOBRONġĠAL ULTRASONOGRAFĠ SĠSTEMĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet EndobronĢial Ultrasonografi Sistemi‖ 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 (130,00 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, 12.10.2018 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 malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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. 8405/1-1 
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PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME  

SĠSTEMĠ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir 

Havalimanı Müdürlüğünden:  

PLAKA TANIMA SĠSTEMĠ VE ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ ALIM ĠġĠ 

DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/486158 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Çardak Köyü Mevkii    16900 YENĠġEHĠR/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 224 781 8181 - 224 781 8180 

c) Elektronik Posta Adresi : ebubekir.yilmaz@dhmi.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : ---- 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Plaka Tanıma Sistemi 1 (bir) adet, Araç Altı 

Görüntüleme Sistemi 1 (bir) adet (montaj ve 

entegrasyonu dahil) 

b) Yapılacağı yer : DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü 

YeniĢehir / BURSA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarih iĢe baĢlama tarihidir. 

ç) ĠĢin süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 40 (kırk) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü 

YeniĢehir / BURSA 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2018 - 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Bu iĢte alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge. 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

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

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini 

gösteren belgeler. ĠĢ Deneyim Belgesi ― Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ― veya ―Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemine entegre edilmiĢ Plaka Tanıma Sistemi iĢine‖ ait olacaktır. 

4.3.2. Ġsteklilerin aĢağıda sayılan belgelerden, her iki sitem için de kendi durumuna uygun 

belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2.1. ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı 

veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve Standartlara ĠliĢkin Belgeler; 

PTS için; 

4.3.3.1. Teklif edilecek kamera kayıt ve izleme sistemi, ONVIF Profile-G desteğine sahip 

ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut ― Merkezi Entegre Görüntüleme, Kayıt ve Yönetim 

Sistemi‖ ile uyumlu ve sorunsuz çalıĢıyor olacaktır. Ġstekliler bu iki durumdan birinin 

sağlandığını belirtir belgeyi (taahhütname kabul edilmeyecektir) veya teknik dokümanı 

tekliflerinde sunacaklardır. Emniyet Genel Müdürlüğünün mevcut Merkezi Entegre Görüntüleme, 

Kayıt ve Yönetim Sistemi‖ herhangi bir lisansa (kamera adedi, NVKÜ adedi ya da türü vb.) 

ihtiyaç duymamakta olup teklif edilecek sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulu 

bulunan mevcut sitemlere entegrasyonu için teklif edilecek ürünler tarafında herhangi bir lisansa 

ihtiyacı duyulması durumunda ihtiyaç duyulan lisans (lar), Yüklenici tarafından, ücretsiz 

sağlanacaktır. Ġstekliler, ihale dosyasını resmi olarak almalarının ardından, uyumluluk 

gereksinimlerini belirlemek için idarenin uygun göreceği bir tarih ve saatte yerinde incelemelerde 

bulunabileceklerdir. 

4.3.3.2. Ġstekliler, teklif edecekleri Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteler, sabit 

kameralar, hareketli kameralar (multi sensörlü, termal vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve 

kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ile aynı üreticiye ait, aynı marka ve USB HID 

uyumlu kontrol klavyesi bulunmaması durumu ile aynı üreticiye ait, aynı marka Network Video 

Kayıt Ünitesi/Üniteleri bulunmaması durumunu belirtir üreticiden temin edilen belgeyi/belgeleri 

tekliflerinde sunacaklardır. 

4.3.3.3. Sabit ve hareketli Kamera üreticisi (multi sensörlü, termal, lazer PTZ. vb. gibi 

özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) kesintisiz olarak en az 5 

yıl boyunca ONVIF (Open Network Video Interface Forum-Açık Network Video Ara Yüzü 

Forumu) Technical Committee üyeliği yapmıĢ veya ihale tarihi itibari ile halen üyesi olacaktır. 

Teklif edilecek kameraların yerli olarak üretilmesi durumunda Technical Committee üyeliği 

aranmayacak olup, üretici, Milli Gizli ve Nato Gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine ve 

herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip oldukları her çeĢit kuruluĢ, müessese, birlik, iĢletme veya Ģirketlerden 
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birisi olmalıdır. ONVIF (Açık Network Video Ara Yüzü Forumu) Tecnical Committee üyeliği; 

resmi internet sitesinde yer alacak ya da ilgili mevzuat gereği üyelik durumu apostil edilerek 

belgelenecektir. Ġstekliler bahse konu durumlarını belirtir belgelerini tekliflerinde sunacaklardır. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.4.1. Ġstekliler, her iki sistem için de teklif ettikleri ürünlerin Teknik ġartnameye 

Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini 

açıklayıcı katalog v.b. materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog vb. açıklayıcı 

materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

4.3.4.2. PTS için, Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve 

broĢürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model 

ürün teklif edildiği liste halinde (PTS Teknik ġartnamesi EK-D doldurularak ) teklif dosyasında 

yer alacaktır. 

4.3.4.3. Ġstekliler bu proje kapsamında Malzeme Alım Özet Listesinde (PTS Teknik 

ġartnamesi EK-1) verilen tabloda kullanacağı cihazların karĢılarına birim ve toplam maliyetlerini 

yazarak tekliflerinde sunacaklardır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi veya Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilmiĢ 

Plaka Tanıma Sistemi iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve 

Ġkmal ġefliği adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Bursa YeniĢehir Havalimanı Müdürlüğü / 

Ġnsan Kaynakları ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

tamamen serbesttir. 8346/1-1 
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AKARYAKIT VE SERVĠS ĠSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Gültepe mahallesi, 13045 ada, 4 parselde 

bulunan 1937,13 m2’lik, Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile satılacaktır. 

1 - Ġhale 17/10/2018 ÇarĢamba günü saat 13.45’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 ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- ġartname bedeli 100,-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 17/10/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

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

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

 

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Gültepe 13045 4 1937,13 
14.000.000,00- 

TL 

420.000,00- 

TL 

Akaryakıt ve 

Servis Ġstasyonu 

 8269/1-1 

————— 

KONUT VE KONUT + TĠCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan Ġlçesi ġeker Mahallesinde bulunan toplam  

20 adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi 

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

1 - Ġhale 17/10/2018 ÇarĢamba günü saat 14.15’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) 
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c- Gerçek kiĢilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, 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 17/10/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

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

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

ġeker/Kocasinan 10863 3 1824,36 
2.600.000,-

TL 

78.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10858 1 1704,46 
2.600.000,-

TL 

78.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10858 4 1704,40 
2.800.000,-

TL 

84.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10854 3 1824,30 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10864 5 1824,16 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10864 6 1824,14 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10850 1 1819,35 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10850 2 1824,00 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10850 3 1823,98 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10850 4 1823,96 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10850 5 1823,92 
2.500.000,-

TL 

75.000,-

TL 
Konut 

ġeker/Kocasinan 10854 2 1824,32 
3.250.000,-

TL 

97.500,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10851 1 1901,63 
5.000.000,-

TL 

150.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10851 2 1824,08 
4.500.000,-

TL 

135.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10851 3 1824,05 
4.500.000,-

TL 

135.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10852 1 1824,21 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut+Ticaret 
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Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

ġeker/Kocasinan 10852 2 1824,00 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10852 3 1824,03 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10852 4 1824,00 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

ġeker/Kocasinan 10852 5 1824,00 
3.000.000,-

TL 

90.000,-

TL 
Konut+Ticaret 

 8270/1-1 

————— 

KONUT + TĠCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi Ġlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 1 adet 

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

―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile satılacaktır. 

1 - Ġhale 17/10/2018 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 ikâmetgâh ilmuhaberi, 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 17/10/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

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

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Gültepe/ 

Melikgazi 
13045 3 1507,57 

4.500.000,00-

TL 

135.000,00-

TL 
Konut+Ticaret 

 8271/1-1 
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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: 18/10/2018 Tarihinde PerĢembe günü Saat: 11:00 

Ġhale Usulü: 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 Kat, toplamda 7 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 Gecici 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) 
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d) Gerçek kiĢiler için vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 

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 18/10/2018 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. 
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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. 7922/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırıkkale İl Özel İdaresinden: 

Kırıkkale Ġli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, 

teminat miktarı ve ruhsat alanı aĢağıda belirtilmiĢ olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama 

Sahası; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesi ile 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi 

gereğince 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma 

Usulüyle ihale edilecektir. 

Ġhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 13/D Merkez/KIRIKKALE 

adresinde, Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 17.10.2018 

tarihinde, ÇarĢamba günü, Saat 14:00’de yapılacak olup, Ġhale ġartnamesi mesai saatlerinde 

Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 158  YahĢihan/KIRIKKALE 

adresindeki hizmet binasının 3. katındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak 

görülebilir. 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahası: 

1 - Kırıkkale Ġli, BahĢili Ġlçesi, Çamlıca Köyü 4800,01 hektar alana sahip I30b4, I30b3 

paftasında aĢağıda koordinatları verilen 3329454 EriĢim ve 2015/13 ruhsat No’lu saha. 
 

 

1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 531000 537000 537000 531000 

X (YUKARI) 4410000 4410000 4402000 4402000 
 

Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 101.628,17 TL’dir. 

Ġsteklilerin Ġhaleye ĠĢtirak edebilmeleri için; 

a) Gerçek KiĢiler; 

1 - Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti, 

2 - Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi, 

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

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5 - Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname, 

6 - Bu iĢ için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka 

Teminat Mektubu,  

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satıĢ Ģartnamesinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fiĢine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale ġubesi 

TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00- TL'lik banka makbuzu, 

b) Tüzel KiĢiler; 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2 - Vergi Levhası (onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

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

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak giriĢim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak 

sözleĢmesi ile ortak giriĢim) oluĢturanların imza sirküleri, 

6 - Bu iĢ için 3.048,85 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya 

Banka Teminat Mektubu, 

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satıĢ Ģartnamesinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fiĢine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale ġubesi 

TR31 000 1000 316 368 23942 5214 No'lu hesabına ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu, 

8 - Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname, 

Ġhale ġartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġstekliler, istenen belgeleri kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar Ġl Encümen 

BaĢkanlığına teslim edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale 

saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 8379/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAK ALANLARI VE 

BAĞLANTI KAPASĠTELERĠNĠN TAHSĠSĠNE ĠLĠġKĠN YARIġMA ĠLANI 

1 - Ġdare Bilgileri 

Ġdarenin 

Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Adresi : Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 7. Km, No: 166, 

06520   Çankaya/ANKARA 

Telefon Numarası : 0 312 295 51 10 

Faks Numarası : 0 312 295 50 05 

Elektronik Posta Adresi : yeka@enerji.gov.tr 

2 - YarıĢma Bilgileri 

YarıĢmaların; 

a) Niteliği, Türü, Miktarı : 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) 

esaslarına göre güneĢ enerjisi santrallerinin kurulması 

amacıyla ġanlıurfa-ViranĢehir’de 500 (beĢyüz) MWe, Hatay-

Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) 

MWe gücünde olacak Ģekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde 

belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle 

tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarıĢma yapılmasıdır. 

b) YarıĢmalara katılabilme Ģartları ve istenen belgeler 

YarıĢmalara ancak tüzel kiĢi veya birden fazla tüzel kiĢi tarafından kurulan iĢ ortaklıkları 

veya konsorsiyumlar baĢvurabilir. YarıĢmalara katılabilmenin diğer Ģartları ve yarıĢmalarda 

istenen belgeler ġartnamede yer almaktadır. 

c) ġartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, ġartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer 

ġartname bedeli 5.000 (beĢbin) TL olup, birden fazla yarıĢmaya baĢvurulması halinde, 

ġartname bedeli her bir yarıĢma için ayrı ayrı yatırılır. Bedelin yatırılacağı banka iĢlemlerine 

iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 
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Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü 

ġube Adı : T.C. Merkez Bankası Ankara ġubesi 

Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015 

ġartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nde 

görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, ġartname almak için ödenmiĢ tutarlar 

iade edilmez. 

ç) BaĢvuru yeri, tarihi ve saati 

BaĢvurular, 31.01.2019 tarihi saat 12.00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdare’ye 

yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. BaĢvuruların incelenmesine aynı tarih ve 

adreste saat 14.00’da baĢlanarak detay incelemeye geçilecektir. 

d) YarıĢmaların yeri, tarihi ve saati 

YarıĢmaların yeri, tarihi ve saati, Ġdare tarafından yarıĢmacılara bildirilecektir. 

3 - Teminat Türü ve Tutarı 

BaĢvuru aĢamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dıĢı 

ve ġanlıurfa-ViranĢehir için 3.000.000 (üçmilyon) ABD Doları, Hatay-Erzin için 1.500.000 

(birmilyonbeĢyüzbin) ABD Doları, Niğde - Bor için 2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları tutarında 

teminat mektubu Ġdareye sunulacaktır. Birden fazla yarıĢmaya baĢvurulması halinde, her bir 

yarıĢma için ilgili tutarda düzenlenmiĢ teminat mektupları ayrı ayrı sunulur. YarıĢmanın 

kazanılması halinde ise, SözleĢmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar 

ġartnamede verilen teminat mektubu formatında baĢkaca bir değiĢiklik yapılmadan sadece ilgili 

bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit 

dıĢı ve ġanlıurfa - ViranĢehir için 15.000.000 (onbeĢmilyon) ABD Doları, Hatay - Erzin için 

8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları, Niğde - Bor için 12.000.000 (onikimilyon) ABD Doları 

tutarında teminat mektubu Ġdareye sunulacaktır. Bu durumda baĢvuru aĢamasında sunulmuĢ olan 

teminat mektubu iade edilecektir. 

4 - YarıĢmaların BaĢlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi 

• YarıĢma BaĢlangıç Tavan Fiyatı : 6,50 ABD Dolar-cent/kWh 

• Elektrik Enerjisi Alım Süresi : YEKA Kullanım Hakkı SözleĢmesinin imzalandığı 

tarihten itibaren 15 yıl 

5 - Ġdare, YarıĢmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. Ġdare baĢvuru tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus baĢvuru 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 8411/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/203 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 8352/1-1 

—— • —— 

Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar 

Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Ayhan ERDALI (T.C. Kimlik No: 16544893404) isimli Ģahsa Geçici Ġthal Edilen Kara 

TaĢıtlarına ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliğinin Ġhlalinden dolayı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 

238. ve 197. maddelerine istinaden ceza kararı ve ek tahakkuk kararı düzenlenmiĢ olup, kiĢiye 

yapılan tebligatımız kiĢinin adreste olmamasından dolayı iade edilmiĢtir. 

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

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

tebliğ sayılacağı ilan olunur. 

 

Ceza kararı Tutar EK Tahakkuk Kararı Tutar 

18061500CK000217 4.196,00- TL 18061500ET000001 133.432,00- TL 

 8318/1-1 

—— • —— 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine iliĢkin 28.09.2018 tarih ve 30549 

sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda ―Elektroreolojik akıĢkanlar üzerine 

çalıĢmaları olmak.‖ açıklamalı Üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Ġnorganik Kimya 

Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi alımı ilanına ait satırda ilgili anabilim dalı adı 

―Fizikokimya‖ olması gerekirken sehven ―Ġnorganik Kimya‖ olarak yazılmıĢtır. 

Ġlan olunur. 8384/1-1 



5 Ekim 2018 – Sayı : 30556 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8408/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8409/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

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. 

 8393/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8394/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Şenpazar İlçe Milli Eğitim 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. 

 8377/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8378/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin KEÇĠÖREN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
KEÇĠÖREN ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe  ANKARA-KEÇĠÖREN 

Adresi 
G KAYA MAH. SAVUR SOK. 

NO:1    KAT:2 
Tel-Faks  

(0312) 361 19 10 /  

(0312) 361 19 00 

Posta 

Kodu 
063000 E-Mail   

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

Adı/Unvanı RIZA NEHĠR   

Adresi 

SATIKADIN MAHALLESĠ YENĠġEHĠR  

SOK. FATĠH 1453 A BLOK 1/A/5     

KAHRAMANKAZAN/ANKARA  

 

T.C. Kimlik No. 12739192734   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
                          -   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Kazancılar Odası BaĢkanlığı   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
285463/1623  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 8406/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 5 Ekim 2018 – Sayı : 30556 

 

Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8410/1/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8410/2/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.  

Adayların 05.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

BaĢkanlığı’na Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir.  

 

Sıra Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan 

Kadro 

Sayısı Özel ġartlar 

1 
Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü 

Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Prof. 

Dr. 
1 

- Doçentliğini Çocuk GeliĢimi ve 

Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi 

alanında almıĢ olmak. 

2 
Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 

Prof. 

Dr. 
1 

- Adli Psikiyatri ve Spor Bilimleri 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

3 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

- Mimarlık alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

- Mimarlık alanında bilimsel 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

- YDS, YÖKDĠL veya eĢdeğer 

sınavlardan 90 ve üzeri puan 

almıĢ olmak. 

4 
Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

1 

- Biyomedikal, elektrik, 

elektronik, haberleĢme, bilgisayar 

ve mekatronik mühendislikleri 

alanlarından birinde doktora 

yapmıĢ olmak. 

- Biyomedikal cihazlar, ölçme, 

elektronik, haberleĢme, sinyaller, 

sistemler ve görüntüleme 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

- SCI veya SCI-Expanded 

kapsamındaki dergilerde alanında 

akademik yayınları bulunmak. 

- Ġyi derecede Ġngilizce bilmek 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

Ġlan olunur. 8350/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak Ģekilde 

hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı 

belgesi ile ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 

elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ġstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: Ġstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 

Zeytinburnu, Ġstanbul,   34010 

 

FAKÜLTE/MYO 

BÖLÜM/ 

PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ġART 

Ġktisadi, Ġdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme Bl. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

ĠĢletme alanında doktora derecesine sahip 

olup, Örgütler Arasındaki Ġzomorfizm 

Düzeyi ve Spontan&KarĢılıklı Kümeler 

konularında bilimsel çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı Bl. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Mimarlık alanında doktora derecesine sahip 

olup, değiĢen üretim-tüketim kavramlarının 

mobilya tasarımı üzerindeki etkileri ve 

Mimari Ortam - Sinemada Temsili 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

Ġktisadi, Ġdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme Bl. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

ĠĢletmelerde Termodinamik Analiz ve 

Enerji, Çevre ve Sektör ĠliĢkiler alanlarında 

bilimsel çalıĢmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bl. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 

doktora derecesine sahip olup, Çocuklarda 

Ayna Terapisi ve Spastik Serebral 

Paralizili Olgular alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 

Ġktisadi, Ġdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon ve 

Sinema Bl. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

ĠletiĢim alanında doktora derecesine sahip 

olup, medya sektöründe 10 yıldan fazla 

tecrübesi olmak. 

 8353/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.9.2018 - 280 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 21.9.2018 - 4643 SAFRANBOLU 

 
————— 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  78.08.3012 
Toplantı Tarihi ve No : 19.09.2018 - 278 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 19.09.2018 - 4599 SAFRANBOLU 
Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, mülkiyeti Köy Tüzel 

kişiliğine kayıtlı, 864,63m2 yüzölçümlü, niteliği kagir camii, köy odası ve arsası niteliğinde olan, 
118 ada, 2 parsel no ile kayıtlı taşınmazda yer alan bir adet Camii ve 3 adet mezar taşının, 144 
ada, 9 parsel no ile kayıtlı mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine ait mezarlık alanında yer alan 2 adet 
mezar taşının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı tescil 
edilmesi talebini konu alan; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11.09.2015 gün 
94949337-161.01-175385 sayılı yazısı, Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.12.2015 günlü 
başvurusu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2016 gün 94949337-161.01-
8245 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 18.06.2016 gün ve 1546 sayılı yazısı,02.11.2017 tarih ve 
2022 ile 2023 sayılı yazıları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nün 15.12.2017 tarih ve 75040800-150.01-E.2327 sayılı yazısı, Karabük Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.09.2018 tarih ve E.437482 sayılı 
rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, mülkiyeti Köy Tüzel 
kişiliğine kayıtlı, 864,63m2 yüzölçümlü, niteliği kagir camii, köy odası ve arsası niteliğinde olan, 
118 ada, 2 parsel no ile kayıtlı taşınmazda yer alan bir adet Camii ve 3 adet mezar taşı ile 144 ada, 
9 parsel no ile kayıtlı mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine ait, 14857,62m2 yüzölçümlü, mezarlık 
alanında yer alan 2 adet mezar taşının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ve ilgili Yönetmelikler kapsamında değerlendirildiğinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı özelliği göstermesinden dolayı tescil edilmesinin uygun olduğuna, hazırlanan 5 adet tescil 
fişi ve 2 adet koruma alan sınırı haritalarının onaylanmasına, 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 5 Ekim 2018 – Sayı : 30556 

 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, 118 ada, 2 parsel no ile 
kayıtlı taĢınmazda yer alan Camiinin koruma grubunun "1" olarak belirlenmesine, söz konusu 
parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" Ģerhinin 
konulmasına, 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, Üçbölük Köyü, Köyiçi Mevkii, 106 ada, 1 parsel, 118 ada, 
3 ve 6 parseller ile MezarlıkbaĢı Mevkii, 144 ada, 9 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine 
"Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanıdır" Ģerhlerinin konulması 
gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1198 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek

Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta

Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt

Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek

Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete Verilen

İznin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 31.10.2018

Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Uşak Üniversitesi Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları

ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34)

–– Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2015/10945 Başvuru Numaralı

Kararı

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


