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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre te-
selsül ettirilmiştir.

“(4) Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden genel not ortalamaları 3.00
ve üzeri olan öğrenciler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından içerik ve düzey olarak onay-
lanması durumunda, eğitimleri boyunca en çok iki yüksek lisans dersini (NI) dersi olarak ala-
bilirler. Öğrencinin Üniversitede alıp başardığı bu derslerle ilgili bir yüksek lisans programına
kayıt olması durumunda ilgili dersler, notlarıyla birlikte intibak edilmek üzere değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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(2) Bu Tebliğ, 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılacak işlemlere
ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
b) İşletmeci: 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci

maddesine göre Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
yetkilendirilen, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı
Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan
işletmecileri,

c) Kanun: 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ç) MTS: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sis-
temini,

d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
e) VDK: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler

İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler
MADDE 4- (1) Alacaklı veya vekili, Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca aşağıdaki

işlemleri yapar: 
a) Alacaklı veya vekili, ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak

üzere feragat talebinde bulunur.
b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat

Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle
yapılır.

c) Feragat talebinde, alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nede-
niyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.

(2) Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:
a) İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.
b) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uya-

rınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla
asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının
2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve feri-
lerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun
geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

c) 2004 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan
ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla
dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması
halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına
kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır
ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge
düzenler.
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ç) İcra dairesince düzenlenecek belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının
unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı,
borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde
takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tu-
tarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan
tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması ha-
linde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına
dair hususlar belirtilir. 

d) İcra dairesince düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması ile oluşturulur ve elektronik
imzalı olarak dosyasına kaydedilir.

e) Talebin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra
müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapı-
labilir.

f) Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verir,  UYAP
entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya ku-
ruluşlara bu kararı gönderir.

g) İcra dairesince düzenlenecek belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında
elektronik ortamda paylaşılır. 

MTS ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler
MADDE 5- (1) Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MTS ile takip edilen icra

dosyaları ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:
a) 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Ala-

caklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış
bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil
icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aş-
maması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici
2 nci maddesi kapsamında kapatılır.

b) 7155 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan
ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla
dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması
ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci
maddesi kapsamında kapatılır.

c) Talebin (a) ve (b) bentleri kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol edilir.
Kapsam dışında kalan talepler reddedilir. Dosya kapatma işlemleri, alacaklı avukatı tarafından
yürütülür.

ç) Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapatıldığına dair MTS
üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilir.

d) MTS’de düzenlenen belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı,
vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlu-
nun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip
talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı,
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan
tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması ha-
linde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına
dair hususlar belirtilir.

e) MTS’de düzenlenen belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel
Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında elektronik
ortamda paylaşılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Feragat Sonucu Mahsup Suretiyle Yapılacak İade İşlemleri

Hazine payından yapılacak iadeler
MADDE 6- (1) 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle

mükellef işletmecilerin Kanun hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri
durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak
bulunması koşuluyla feragat edilen icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının
yüzde 18'lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine
paylarından işletmeci tarafından mahsup edilir. 

(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, mahsup tarihini takip eden beş iş günü içinde
EK-1’de yer alan tabloyu doldurarak VDK tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmek
üzere muhafaza eder. İşletmecilerin kayıtları ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlü-
ğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde iş-
letmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler mahsup
işleminde esas alınır. 

(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil
edilir. 

Evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadeler
MADDE 7- (1) Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 5369 sayılı Kanun kap-

samında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin geçici 2 nci
madde hükmü uyarınca alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeç-
tikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması ko-
şuluyla 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat ta-
rihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından mahsup edilir.

(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, 5369 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen son ödeme gününe kadar EK-2’de yer alan tabloyu doldurarak
BTK’ya gönderir. İşletmecilerin BTK’ya gönderdiği bilgiler ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık ol-
ması halinde işletmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bil-
giler mahsup işleminde esas alınır.

(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip ve tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 8- (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye

ilgisine göre Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir. 

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde

UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gerekli olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır.
(2) Feragat taleplerinin UYAP üzerinden gönderilmesine ilişkin bilişim altyapısı bu

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde oluşturulur. Belgeler elektronik or-
tamda gönderilir ve kaydedilir. 

(3) Bu Tebliğ dahilinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine UYAP ile ge-
rekli entegrasyon sağlanır.

(4) 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında icra dairelerince ve MTS
üzerinden kapatılan dosyalara ilişkin dosya sayıları ve alacak miktarlarına yönelik olarak ista-
tistiki verilerin elde edilebilmesi için gerekli altyapı çalışması bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki hafta içinde oluşturulur. Bu çalışma UYAP ortamında yapılır ve söz konusu
veriler talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı
“mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/di-
ğerleri” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı
soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni
d) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ı) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,
i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2016/44) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat,
poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri”dir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5- (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile; ÇHC menşeli
5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD doları/kg,
5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 2,2 ABD doları/kg tutarında
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dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştır. Son nihai gözden geçirme soruşturmasına
ilişkin olarak, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/48) ile bir nihai gözden geçirme so-
ruşturması açılmış olup soruşturma sonuçlanıncaya kadar dampinge karşı mevcut önlemin uy-
gulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, söz konusu önlem 15/6/2022 tarihli ve 31867 sayılı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/16) ile Malezya ve
Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bul-
garistan, Fransa ve Kuzey Makedonya üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılın-
madığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6- (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı, 2019 yılında 8.177 ton (68

milyon ABD doları), 2020 yılında 11.508 ton (79 milyon ABD doları), 2021 yılında 11.149
ton (79 milyon ABD doları), 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 8.817 ton (61 milyon ABD
doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

(2) Toplam ithalata ilişkin ortalama birim fiyatlar 2019-2022 (1-9) döneminde sırasıyla
8,2; 6,8; 7,1 ve 6,9 ABD doları/kg seviyesindedir.

(3) Anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatı 2019 yılında 1.883 ton (11 milyon ABD doları),
2020 yılında 2.653 ton (13 milyon ABD doları), 2021 yılında 2.513 ton (15 milyon ABD doları)
ve 2022 yılının ilk 9 ayında 2.184 ton (14 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC
menşeli ithalatta birim fiyatlar inceleme döneminde sırasıyla 5,9; 5; 5,9 ve 6,4 ABD
doları/kg’dır.

(4) Soruşturma konusu eşyanın 2019 yılında Bulgaristan’dan ithalatı bulunmamakta
olup söz konusu ithalat 2020 yılında 94 tondan (237 bin ABD doları) 2021 yılında 743 tona (1
milyon ABD doları) ve 2022 yılının ilk 9 ayında 993 tona (3 milyon ABD doları) yükselmiştir.

(5) Bulgaristan’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim
fiyatlar 2020-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 2,5; 1,8; 3 ABD doları/kg seviyesinde ve ÇHC
menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında bulunmaktadır. Toplam ithalat içerisinde Bul-
garistan menşeli ithalatın payı 2020 yılında %1 oranından 2021 yılında %7 oranına ve 2022
yılının ilk 9 aylık döneminde %11 oranına yükselmiştir.

(6) Soruşturma konusu eşyanın 2019-2022 (1-9) döneminde Fransa’dan ithalatı 2019
yılında 10 tondan (280 bin ABD doları), 2020 yılında 132 tona (336 bin ABD doları) ve 2021
yılında 544 tona (3,2 milyon ABD doları) yükselmiş olup 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde
132 ton (460 bin ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir. 

(7) Fransa’dan yapılan söz konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama birim fiyatların 2019-
2022 (1-9) döneminde sırasıyla 28; 2,5; 5,9; 3,5 ABD doları/kg düzeyinde olduğu ve incelenen
dönemde ciddi oranda azalarak ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında kaldığı
görülmektedir. Toplam ithalat içerisinde Fransa menşeli ithalatın 2019-2022 (1-9) döneminde
miktar bazında payı sırasıyla %0,1; %1; %5 ve %1,5 oranındadır.

(8) Soruşturma konusu eşyanın 2019-2022 (1-9) döneminde Kuzey Makedonya’dan it-
halatı 2019 yılında 1.124 ton (5 milyon ABD doları), 2020 yılında 1.551 ton (7 milyon ABD
doları), 2021 yılında 1.304 ton (7 milyon ABD doları) ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde
1.219 ton (6 milyon ABD doları) düzeyinde gerçekleşmiştir.
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(9) Kuzey Makedonya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ilişkin ortalama
birim fiyatların 2019-2022 (1-9) döneminde sırasıyla 4,1; 4,7; 5,3 ve 4,8 ABD doları/kg düze-
yinde olduğu ve ÇHC menşeli ithalata ilişkin birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir.
Toplam ithalat içerisinde Kuzey Makedonya menşeli ithalatın 2019-2022 (1-9) döneminde
miktar bazında payı sırasıyla %14; %13; %12 ve %14 oranındadır.

(10) ÇHC menşeli eşya için uygulanan dampinge karşı önlemin 2021 yılında Malezya
ve Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmek üzere soruşturmanın açılması ve anılan
önlem tutarında verginin teminata bağlanmasıyla birlikte anılan ülkelerden ithalat azalırken,
söz konusu eşyanın Bulgaristan ve Fransa’dan 2021 yılında ithalatında artış yaşandığı, Kuzey
Makedonya’dan ithalatında ise 2022 yılında artış yaşandığı görülmektedir.

(11) Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Ticaret Atlası verilerine göre Bulgaristan’ın
ÇHC’den yapmış olduğu soruşturma konusu eşya ithalatı, 2019 yılında 167 ton, 2020 yılında
132 ton, 2021 yılında 322 ton ve 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 540 ton olarak gerçek-
leşmiştir. Bulgaristan’ın ÇHC’den ithalatının özellikle 2021 ve 2022 yılının ilk 9 aylık  döne-
minde arttığı görülmüş olup aynı dönemde Bulgaristan’ın ülkemize ihracatının da arttığı tespit
edilmiştir.                 

(12) Söz konusu verilere göre Fransa’nın 2019-2022 (1-9) dönemine ait ÇHC’den so-
ruşturma konusu eşya ithalatı, 2019 yılında 183 tondan 2020 yılında 321 tona ve 2021 yılında
467 tona yükselmiş olup 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 295 ton düzeyinde gerçekleşmiş-
tir.

(13) Anılan verilere göre Kuzey Makedonya’nın 2019-2022 (1-9) dönemine ait
ÇHC’den anılan eşya ithalatı, sırasıyla 504 ton, 10 ton, 20 ton ve 1,2 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Karar ve işlemler
MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlen-

dirme Kurulunca Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP al-
tında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-
deri taklidi/diğerleri” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde ön-
lemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çer-
çevesinde, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP altında ka-
yıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri
taklidi/diğerleri” ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutar-
larda teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir. 
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçıla-
rına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına
ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli
olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet si-
tesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılın-
ması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.
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(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

Süreler
MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildi-

rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bil-
dirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-
baren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalat-
çılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi diğer ilgili tarafların da  görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, taraflardan birinin belirtilen

süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi red-
detmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde söz konusu taraf iş birliğine gel-
memiş sayılır ve soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 92 94, Faks: +90 312 212 87 65
www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın posta ve
e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi 
MADDE 12- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-

nunda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık-

lanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında

(%97,72) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734

sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuzüç-

milyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası) 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüz-

yirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası)

7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz

Türk Lirası) 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuz-

yüzaltmışdokuz Türk Lirası) 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeş-

yüzotuzüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz

Türk Lirası) 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası), 873.705,-TL (Sekizyüz-

yetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüz-

seksendokuz Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  436.830,-TL  (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz

Türk Lirası)   863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası),    873.705,-TL (Sekiz-

yüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)  1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindört-

yüzseksendokuz Türk Lirası),   7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişse-

kiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),
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3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş

Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),

7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL

(Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediyüz-

yirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası) 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkır-

küç Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (İkiyüzon-

sekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası) 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası),

72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası) 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırk-

beş Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbiniki-

yüziki Türk Lirası) 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyet-

mişsekiz Türk Lirası) 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk

Lirası), 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası) 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüz-

yirmiiki Türk Lirası), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası)

18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası), 27.654,-TL (Yir-

miyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası) 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası),

69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası) 136.734.452,-TL (Yüz-

otuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası), 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüz-

sekseniki Türk Lirası) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası), 55.316,-TL (Ellibeşbi-

nüçyüzonaltı Türk Lirası) 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüz-

sekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyü-

zonyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki

dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde Ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4- (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenme-

sinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe

girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1012 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1063 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1074 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 846 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 969 

—— • —— 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1021 
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Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
- CMK 247. MADDESİNE GÖRE ÇAĞRI İLANI - 

 
 1067 

—— • —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 943 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 1072 
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Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         1033 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İHALEYE DAVET 

BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ 
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ): 
İHALE NO. ADANA-W1 
İMAMOĞLU YEDİGÖZE İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ 
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 

İLBANK aracılığıyla temin edilen Avrupa Birliği Hibesi ile yapılacak (İhale No. ADANA-W1) 
İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İş’ini Dünya Bankası satınalma usul ve 
yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.     

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 28.02.2023’den itibaren yüzondokuz (119) takvim günü 
süreyle geçerli olacak ve 17.500.000 TL (OnyedimilyonBeşyüzbin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir 
miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 28.02.2023, saat 14:00’e 
kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 
aynı gün ve aynı adreste saat 14:30’da açılacaktır.  

İlgilenen firmalar ‘www.adanaaski.gov.tr’ ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden 
detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin 
edebilirler.  

Adres: 
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 
Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sokak No:16 Kat:1 
Seyhan / ADANA-TÜRKİYE 
Telefon: +90 322 457 10 25 
Faks: +90 322 457 24 86 
E-posta: egemenyalciner@adana-aski.gov.tr ve info@adana-aski.gov.tr 
    692/1/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET 

BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ 
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ): 
İHALE NO. ADANA-W1  
İMAMOĞLU YEDİGÖZE İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ  
Ülke: Türkiye 
Proje Adı: Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi,  
Sözleşme Başlığı: İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi 
Hibe No.: TF0B4957  
RFB Referans No.: ADANA-W1 
1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 27 Mayıs 2020 tarihinde 

yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır. 
2. İLBANK, Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi’nin harcamalarının karşılanması için 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (Dünya Bankası) finansman ve Avrupa 
Kalkınma Fonu’ndan FRIT-II altında hibe temin etmiştir ve söz konusu finansman ve hibe 
tutarlarının bir bölümünü “İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” sözleşmesi 
kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.  
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3. ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), İmamoğlu Yedigöze 
İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.  

İşin kapsamı; Yaklaşık 33km İsale Hattı, Sanat Yapıları, Mekanik, Elektrik ve SCADA 
işleri yapılacaktır. 

Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 720 (Yediyüzyirmi) takvim 
günüdür. 

4. İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak 
Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) 
yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde 
tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır. 

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 
Egemen Yalçıner’den daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri 
içerisinde (09:00 ile 17:00 saatleri arasında) ihale dokümanını inceleyebilir. 

6. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 3.000 TL (ÜçbinTürk 
lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını 
temin edebilirler. Ödeme yöntemi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
(ASKİ) Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Adana Şubesi TR13 0001 0000 1336 7808 7150 01 IBAN 
numaralı hesabına, Sözleşme No: ADANA-W1 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı 
satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye 
servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek 
gecikmelerden ASKİ sorumlu olmayacaktır. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif 
verilmesi için ön şarttır. 

7. Tekliflerin en geç 28.02.2023 günü saat 14:00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi 
gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için 
kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 
Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden ASKİ sorumlu olmayacaktır. 

8. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından veya banka 
dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) tarafından düzenlenmiş 17.500.000 
(OnyedimilyonBeşyüzbin) TL veya eşdeğeri bir miktarda  “Geçici Teminat”ın sunulması 
gerekmektedir. Tüm teklifler 27.06.2023 tarihine kadar geçerli olmalıdır. 

9. 09.02.2023 tarihinde ve saat: 10.00’da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi 
Toplantı gerçekleştirilecektir. İhale Öncesi Toplantı sonrasında saha gezisi düzenlenecektir. 

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:  
Adres: 
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 
Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sokak No:16 Kat:1 
Seyhan / ADANA-TÜRKİYE 
Telefon: +90 322 457 10 25 
Faks: +90 322 457 24 86 
E-posta: egemenyalciner@adana-aski.gov.tr ve info@adana-aski.gov.tr 
 692/2/1-1 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 25 Ocak 2023 – Sayı : 32084 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile mevcut imar durumuna göre ve 
Vakıflar Meclisi’nin 12.12.2022 tarih ve 21491294-050.01-602/578 sayılı kararı esas alınarak Kat 
Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İŞİN ADI  : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Avcılar Mahallesi 506 Ada 1 
Parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi 

İLİ   : Balıkesir 
İLÇESİ : Edremit 
MAHALLESİ : Avcılar 
ADA NO : 506 
PARSEL NO : 1 
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.940,71 m² 
CİNSİ : Arsa 
İHALE USULÜ  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 79.451.000,00 TL (Yetmişdokuzmilyondörtyüzellibirbin 

Türk Lirası)  
GEÇİCİ TEMİNAT : 2.383.530,00 TL (İkimilyonüçyüzseksenüçbinbeşyüzotuz 

Türk Lirası) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 16/02/2023 Perşembe günü saat 14:00  
Yukarıda özellikleri belirtilen, arsa vasıflı taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 

Meclisinin 12.12.2022 tarih ve 578 numaralı kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla 
ihale edilecektir.; 

1) Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az A, B, C ve H Blokların (toplam 48 
adet bağımsız bölüm) tamamına ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakfına alınması, 

2) 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, inşaat ruhsatı alınabilmesi için idaremize ait parselden 
terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde bedelsiz terk 
edilmesi, ancak terk oranının %45’in üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin 
(ekspertize konu arsa m2 değeri 10.000,00 TL/m2’den az olmamak üzere) hesaplanarak yükleniciden 
tahsil edilmesi, 

3) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin 
yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması 
gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanarak 
İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin 
alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) yüklenici 
tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş ve işlemlerle ilgili olarak İdareden 
herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

4) Sözleşme imzalandıktan sonra; imar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, 
ihaleye/sözleşmeye esas projede veya proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, 
depo, bağımsız bölüm vb. paylaşıma konu alanların ortaya çıkması, ilave bağımsız bölüm artışı olup 
olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir nedenle mevcut bağımsız bölümlerin alan, yön veya 
niteliğinde/cinsinde değişiklik olması veya paylaşıma konu alanlarda yasal zorunluluklar ya da 
araziden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle azalma halinde sözleşmenin ilgili maddesine göre 
yeniden değerlendirme yapılması, 
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5) İmar uygulaması öncesinde zeytinlik vasfındaki taşınmaz (Eski 420 ada 28 parsel) 
üzerinde kayıtlarımıza göre 100 yaş civarında 115 adet zeytin ağacı bulunmakta iken, imar 
uygulaması sonrasında yine kayıtlarımıza göre yeni oluşan 506 ada 1 parsel üzerinde 71 adet zeytin 
ağacı kaldığı, DOP alanına isabet eden 44 adet zeytin ağacının her biri için ortalama 6.000-TL bedel 
üzerinden; 44 Adet x 6.000-TL = 264.000 TL toplam ağaç bedelinin sözleşmeden önce defaten 
müteahhit tarafından İdaremize ödenmesi, yatırım yapılacak 506 ada 1 parsel üzerinde bulunan 
zeytin ağaçlarından (71 adet) sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf 
Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların 
durumu, mevsim koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise tespitin yapılmasına 
müteakip 1 ay içerisinde 6.000 TL/adet birim fiyat üzerinden toplam bedelinin İdaremize defaten 
ödenmesi ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde tüm masrafları 
kiracı tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi  

Ve ayrıca; 
6) Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, 
7) 634 sayılı Yasa gereğince toplu yapıya uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü 

gözetiminde hazırlatılması,  
Asgari şartlarıyla 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 12. maddesi ve 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 699. maddesinin (a) bendi gereğince kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale 
yapılacaktır. 

A) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 
Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

B) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 Balıkesir adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

C) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 
saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1. Kat Yatırım 
Emlak Şube Müdürlüğüne / ihale komisyon başkanlığına) imza karşılığı teslim etmeleri 
gerekmektedir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İsteklilerin ihaleye 
katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları 
gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Standart Formlar Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili 

meslek odası belgesi, 
b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu 
ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden 
noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi 
şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 
itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Standart Formlar Ek:2) veya geçici teminat 
bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Standart Formlar Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %15'e kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Standart Formlar Ek:4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış 
isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme 
Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz 
edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, (Bu ihale de benzer 
iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş grupları Tebliği eki olan Ek1: Yapım İşlerinde Benzer İş 
Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.) 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan 
işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat 
Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu 
olmadığına dair belge, 
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun 
internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya 
elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı 
kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu ( Standart Formlar Ek:5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (S.Formlar Ek:6), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Standart 

Formlar Ek:9) (Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir), (İstekli şirket ortakları (A.Ş. 
şeklindeki ortaklıklarda yöneticiler) ile ortak girişimdeki gerçek kişi ile şirket/lerin gerçek kişi 
ortaklarının da terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname sunması 
gerekmektedir.) 

n) İç Zarf, (İç zarfa yalnızca teklif mektubu ve pay puan cetveli konulmalıdır. Teklif cetveli 
ve pay puan cetveli idare şartnamenin 11.maddesi uyarınca hazırlanarak her ikisi de imzalanmalıdır, 
teklif mektubu, şekli ve içeriği şartname ekinde verilen örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır 
(Standart Formlar Ek:7). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır 
ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.) 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti 
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir 
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi 
suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

D) Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 
aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak, teklif edilen nakit para 
toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. 
Bağımsız bölüme tekabül etmesine rağmen nakit para teklif eden istekli, bu durumda ihale 
komisyonunca uygun görülecek bağımsız bölümü İdareye bırakmayı kabul eder. Aksi halde, teklif 
geçersiz sayılır. İhalede teklif edilen ilave nakit para, yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan 
önce def'aten ve nakden İdareye ödenir. (5. maddede belirtilen ağaç bedelleri (264.000 TL) ihale 
artırımına konu edilmeyecek ve ayrıca teklif mektubunda gösterilmeyecektir, belirtilen ağaç 
bedelleri ihale artırımında teklif edilen nakit paradan bağımsız olarak ihale üzerine kalan istekli 
tarafından sözleşme öncesinde ağaç bedeli olarak ayrıyeten idare hesabına yatırılacaktır) 

E) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında 
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 
sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en 
yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile 
aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.  

F) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye 
katılan her istekli iş yerini görmüş, idari şartname ile özel teknik şartname hükümleri ile beraber 
sözleşme taslağına konulmuş olan tüm şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. Faksla 
yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

G) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 766/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
22.01.2023 tarih ve 32081 sayılı Resmî Gazete’de Aslına Uygun Olarak Yayımlanan 

İhale İlan Metninin 6. maddesi Aşağıdaki Gibi Düzeltilmiştir. 
6-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER 
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 
Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İdari Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
ğ) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

ı) İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
i) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi, 
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6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilemez. 
6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
6.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.4.1. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları 
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

6.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 
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6.4.3. İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) İsteklinin Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş mali tablosunda yer 

alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden hizmet/yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen hizmet/yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İşbu maddesinin (a) bendinde belirtilenlerin cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin 

% 25'inden, taahhüt altında devam eden hizmet/yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen hizmet/yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun, bağımsız denetim firması veya yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 
düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye 
yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

6.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler 
İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az 500 

yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1. Sınıf tatil köyü işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler. 
Bu madde kapsamında toplam yatak kapasitesinin hesabında; aynı özel veya tüzel kişilerin 
çoğunluk hissesine sahip olduğu birden fazla şirket veya işletmelerin toplam yatak kapasitelerinin 
yeterlik sayısına ulaşılması veyahut aynı holding veya grup şirketlerine bağlı tesisler ile zincir 
otellerin yatak kapasitesinin toplamının yeterlik sayısını sağlamaları yeterli kabul edilecektir. 

6.6. Belgelerin sunuluş şekli 
6.6.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul 
edilecektir. 

6.6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu 
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

6.6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 
idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

İLAN OLUNUR. 1093/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

–– Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2015/18831 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2017/39239 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2018/36513 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/9769 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/24604 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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