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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/702

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/736

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/737

01/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/738

01/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/747

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/749

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/762

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/763

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/764

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/834

01/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının avu-

kat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının uygulan-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda ilk defa istihdam edilecek avukatları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı
maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin
ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-

munu,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına

göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bö-
lümlerden oluşan sınavı,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) Sınav Komisyonu: Avukatlık Sınav Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların avukat kadrolarına açıktan ilk defa ata-

malar, KPSSP3 puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ya-
pılacak yerleştirme ile yapılabileceği gibi kadro ve ihtiyaç durumuna göre KPSSP3 puanı esas
alınarak Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavla da yapılabilir.

(2) Bakanlıkça sınav yapılmasına karar verilmesi halinde yapılacak sınavın, yazılı ve
sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav komisyonunca karar ve-
rilir. Sınav komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve/veya test usulünde
yapılabilir. Sınav komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabilir.
Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan
protokolle belirlenir.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, baş-
vuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı,
sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî
Gazete ile Bakanlığın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları haiz olması ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
(2) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde YDS veya eşdeğer sınavlardan belirli düzeyde

yabancı dil puanı almış olmak şartı aranabilir.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, ilanda belirtildiği şekilde yapılır.
(2) Posta ile yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
(3) Giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yerine getirilir.
Sınav komisyonu
MADDE 8 – (1) Sınav komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardım-

cısının başkanlığında; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 1. Hukuk Müşavirleri ile Yönetim Hiz-
metleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere beş asıl
üyeden oluşur. Ayrıca, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevli hukuk müşavirleri arasından
üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılama-
maları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre sınav komisyonuna katılır.

(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleri-
nin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın şekli, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla
ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe, süresi içerisinde yapılan başvurular incelenerek

adayların şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçme-
mek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlığın internet
sitesinde duyurulur. Ayrıca, adaylara yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirim yapılır.
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(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür

ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak
üzere hazırlanır.

(2) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) İdare Hukuku.
e) İdarî Yargılama Hukuku.
f) Ceza Hukuku.
g) Ceza Usul Hukuku.
ğ) Ticaret Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.
i) Vergi Hukuku.
(3) Gerek görülmesi hâlinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilâve konular

belirlenebilir.
(4) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 12 – (1) Sözlü sınava;
a) Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yazılı sınavdaki

başarı sırasına göre,
b) Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en

yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katına kadar,
aday çağrılır. Son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının faaliyet

alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(2) Adaylar, sınav komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her bir bendi için onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların

aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas ala-
rak başarılı olanları belirler. Ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla ya-
rısına kadar yedek belirlenebilir. Başarı sıralaması yapılırken, adayların giriş sınavı puanının

2 Aralık 2016 – Sayı : 29906                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde,
KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav komisyonunun belirlediği başarı listesi
Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Sınav sonucu Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara
sonuç yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak sınav ko-
misyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve
her halde en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak
bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge

verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Mü-
dürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

Avukat kadrolarına atanma
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

avukat kadrolarına atanırlar.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan avukatların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır. Ataması yapılanlar atandıkları
yerde fiilen iki yıl görev yapmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.

(4) Giriş sınavında başarılı olup süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması
yapılıp da göreve başlamayanlardan veya herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanlardan bo-
şalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesinden başarı sırasına göre altı ay içerisinde
atama yapılabilir.

Bildirim
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 

İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-

masına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VII) bö-

lümünde yer verilmiştir. 

(2) Bu Tebliğin amacı, Bakanlığımıza iletilen hususlar da dikkate alınarak, 6736 sayılı

Kanunun 7 nci maddesi kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin

ilave açıklamalar yapılmasıdır.

Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi

MADDE 2 – (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser-

maye piyasası araçlarını, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde

31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları ser-

bestçe tasarruf edebileceklerdir. Yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar

Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olun-

duğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamak-

tadır.

(2) Yurt dışında bulunan ancak anılan madde kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin

taşınmazların) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri

çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

(3) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye’ye getirilen var-

lıklardan dolayı herhangi bir vergi tarhiyatı yapılamayacağından, gerçek ve tüzel kişilerce bu

varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

(4) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçları, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba

transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir. 

(5) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara,

kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye geti-

rildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. Bu şekilde bildirimde bulunma seçeneğini tercih edenler

bakımından söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken Türkiye’ye getirilmesi ih-

tiyaridir. Bankalar ve aracı kurumlar, hesaba transfer edilmek veya fiziken getirilmek suretiyle

hesap açma halleri hariç olmak üzere, kendilerine bildirilen menkul kıymet ve diğer sermaye

piyasası araçları için yapılan bildirimi tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde muhafaza ede-

cekler ve bu varlıklara ilişkin ayrıca bir hesap oluşturmayacaklar veya kayden izlemeyecek-

lerdir. 
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(6) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba

transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların

Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. 

(7) Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sı-

rasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların

Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. 

(8) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının

banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

Tebliğ ekinde yer alan ve ıslak imzalı olarak hazırlanacak “Form” kullanılacaktır. Diğer taraf-

tan, bu Tebliğin yayımından önce bildirimde bulunanlar bakımından Tebliğ eki Form’un dü-

zenlenerek ilgili banka veya aracı kurumlara verilmesi ise ihtiyaridir.

(9) Gerçek ve tüzel kişiler, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka

veya aracı kurumlara bildirilmesinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak tevsik

edici belgeleri kullanabilecektir. Bu kapsamda, bildirilen varlığa ilişkin olarak yurt dışındaki

ilgili kurum veya kuruluştan alınan ve Tebliğ eki Form’a eklenen dekont, ekstre, makbuz gibi

belgeler ilgili kuruluşlar açısından yeterli kabul edilecektir. 6736 sayılı Kanunun 7 nci madde-

sinin uygulanması bakımından, banka ve aracı kurumların kendilerine ibraz edilen söz konusu

belgelerin teyitlerini almak gibi bir yükümlülüğü de bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin,

varlığın bulunduğu ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları, bunların bulunmaması halinde

mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından onay-

lanmış olması şart değildir.

(10) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin uygulanması bakımından, banka veya aracı

kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin

madde kapsamında Türkiye’ye getirdikleri varlıklarına yönelik işlemlere ilişkin taleplerini ye-

rine getirmeye mecburdurlar. Dolayısıyla, anılan maddenin uygulanması bakımından banka ve

aracı kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışından getirdikleri varlıklara ilişkin hesap açma

taleplerini karşılamak ve bildirimlerini almak, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar da bu varlıklara

ilişkin işlem taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.

(11) Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak ger-

çekte şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından Türkiye’ye anılan madde kapsamında

getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları ve-

ya 19/8/2016 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleş-

mesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri kendilerine ait var-

lıkları, madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunmaktadır. Bu durumda, şirket

adına açılmış veya yeni açılacak bir hesaba kanuni temsilciler, ortaklar veya vekiller tarafından

transfer edilecek varlıklar, şirket tarafından Türkiye’ye getirilmiş sayılacaktır. Madde kapsa-

mındaki varlıkların bu şekilde Türkiye’ye getirilmesinde, usulüne uygun olarak şirket yetkili

organlarınca alınmış karar örneği, vekalet veya temsil sözleşmesi gibi tevsik edici belgelerin

Tebliğ eki Form’a eklenmesi gerekmektedir.
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(12) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, özel hüküm niteliği taşıdı-

ğından, anılan maddenin uygulanması bakımından banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük

İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilerden bu varlıkların kaynağını

beyan etmelerini istemeye yönelik ayrı bir yükümlülük getirilmediği gibi, söz konusu varlık-

ların kaynağını araştırma hususunda da ilave herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir. Bu ne-

denle, söz konusu kurum ve kuruluşlar Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında

hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine (örneğin; alım, satım, itfa gibi tasar-

ruflar ile varlığın çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü kazanç

ve iratlar gibi) ilişkin olarak ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacakları gibi Tebliğ eki

Form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyeceklerdir. Banka veya aracı kurumların,

kendilerine yapılan bildirimlere ilişkin belgeleri tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde mu-

hafaza etmeleri gerektiği tabiidir.

Yurt dışından getirilen varlıkların değerlemesi

MADDE 3 – (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser-

maye piyasası araçları, Türkiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla, aşağıdaki değer-

leme ölçütleri ile değerlenecektir.

a) Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.

b) Altın, rayiç bedeliyle.

c) Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.

ç) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından; 

- Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bede-

liyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal)

değeriyle.

- Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici

yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse

itibari (nominal) değeriyle.

- Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla. 

- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa

rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli de-

ğilse itibari (nominal) değeriyle.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların sahiplerince Tür-

kiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olup bu bedelin

gerçek durumu yansıtması gerekmektedir.

(3) Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu

varlıkların Türkiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dı-

şındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır.

(4) Döviz cinsinden varlıklarda, bunların Türkiye’ye getirildiği veya bildirildiği tarihteki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
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Vergi incelemesi ve tarhiyatı ile araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma

yapılmaması

MADDE 4 – (1) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yurt dışından Türki-

ye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni tem-

silcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek,

hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruş-

turma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.

(2) Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da da-

hil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat

yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

(3) Yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük

bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat

yapılmayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş

olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle

geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı gibi bu kişilerden Türkiye’ye

getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacaktır. Ayrıca, yurt dı-

şından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde diğer mevzuat kapsamında da

herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır. Ör-

neğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo

mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, so-

ruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Örnek 1: Türkiye’de mukim (K) gerçek kişisi, sahip olduğu nakit para ile 2011 yılında

İngiltere’de bulunan bir yatırım kuruluşu aracılığıyla Londra Borsasından hisse senedi almıştır.

(K) gerçek kişisi, söz konusu hisse senetlerinden 2012 yılında temettü geliri elde etmiş ve aynı

yıl içinde bu hisse senetlerini satarak değer artışı kazancı elde etmiştir. Daha sonra, bu işlem-

lerden elde ettiği gelirler de dahil olmak üzere, yurt dışındaki toplam varlığını eurobond alı-

mında kullanmıştır. Sonraki tarihlerde eurobondların elde tutulma sürecinde faiz geliri; ayrıca

bu eurobondların bir kısmının satışından dolayı da değer artışı kazancı elde etmiştir. (K) gerçek

kişisi, bu şekilde oluşturduğu varlığın tamamını veya bir kısmını nakit veya eurobond olarak

6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında 31/12/2016 tarihinde Türkiye’ye getirmiştir.

Dolayısıyla (K) gerçek kişisi tarafından yurt dışında elde edilen kazanç ve iratların da eklen-

mesiyle oluşan varlık, nihai haliyle Türkiye’ye getirilmiştir. (K) gerçek kişisinin Türkiye’ye

getirdiği söz konusu varlıklar nedeniyle, 2011 yılından 2016 yılı sonuna kadar olan dönem için

yurt dışında elde ettiği kazanç ve iratlara ilişkin olarak veya bu varlıkların Türkiye’ye getiril-

mesi nedeniyle, herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tar-

hiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilemeyecektir.

Örnek 2: Türkiye’de mukim Bay (V), 2005 yılında yurt dışında satın aldığı taşınmaz

dolayısıyla bu yıldan itibaren kira geliri elde etmiş ve bu kira gelirlerini yurt dışında açtırmış

olduğu bir mevduat hesabında değerlendirmiştir. Bay (V), 31/12/2016 tarihinde, kira gelirleri

ile mevduat faizinden oluşan döviz varlığının bir kısmını Türkiye’ye getirmiştir. Türkiye’ye

getirilen bu döviz nedeniyle, herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi incelemesi

ve vergi tarhiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilemeyecektir.
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Örnek 3: Türkiye’de mukim Bayan (S), 2009 yılında yurt dışında bilişim teknolojile-

rine yatırım yapan bir şirket kurmuş, bu şirkete ait ortaklık paylarını 2015 yılında yurt dışında

yerleşik bir holdinge kazançlı olarak satmış ve bu satıştan elde ettiği hasılat ile altın satın al-

mıştır. Bayan (S), 31/12/2016 tarihinde, yurt dışındaki bu altınlarını Türkiye’ye getirmiştir.

Türkiye’ye getirilen bu varlık nedeniyle, herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilemeyecektir.

(4) Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimler, mevzuatımızda

yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kap-

samında değerlendirilemeyecektir.  

(5) Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu

varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak

oldukları şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma,

inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesi-

lemeyecektir.

(6) Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen

bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler

hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma

veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir. 

Örnek 4: 30/11/2016 tarihinde (L) gerçek kişisi yurt dışında (M) Bankasında bulunan

100.000 Euro tutarındaki dövizini, Türkiye’de bulunan (N) Bankasındaki hesabına transfer et-

miştir. (L) gerçek kişisi, aynı zamanda Türkiye’de bulunan (O) Limited Şirketinin %52 ortaklık

payına sahiptir.

(L) gerçek kişisinin Türkiye’ye getirdiği döviz ile ilgili olarak gerek kendisi hakkında

ve gerekse ortağı bulunduğu (O) Limited Şirketi hakkında hiçbir şekilde vergi incelemesi ve

tarhiyatı, araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve

idari para cezaları da uygulanmayacaktır.

(L) gerçek kişisinin söz konusu varlıklarını (O) Limited Şirketinin sermayesine eklemek

üzere Türkiye’ye getirmesi durumunda da getirilen varlıklar nedeniyle kurumlar vergisi dahil

diğer vergiler bakımından herhangi bir inceleme veya tarhiyat yapılmayacaktır. 

(7) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık

Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlara ilişkin diğer mevzuat uya-

rınca sır kapsamında olduğu belirlenen bilgi ve belgeler saklanmakta, korunmakta ve mahre-

miyet hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu Tebliğin uygulanması ba-

kımından, Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler

ve diğer belgeler de sır ve mahremiyet kapsamında değerlendirilecektir. 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/3)

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı
Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası
veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,”

“d) Kullanıcı Şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler ile bu şirketlerle
organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,”

“h) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bu-

lunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından
yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri),
her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD
Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine
bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000
ABD Dolarına kadar,

desteklenir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve

yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira
giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD
Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine
bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000
ABD Dolarına kadar,

desteklenir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(2) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla

dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil
eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

(3) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile ki-
raya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci mad-

desinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumları; birimin kapandığı/taşındığı ya da or-
ganik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından,
Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık
Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi, şirket ise İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği (İBGS)’ne, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması
halinde söz konusu birim, kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki
dönem için destekten yararlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci mad-

desinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üre-
tilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen rek-
lam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

(2) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler

ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleşti-
rilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60
oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı
ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede
belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil bel-
gesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka
tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Do-
larına kadar desteklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi mar-
ka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka
tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında ger-
çekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler
% 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) 14 üncü maddede belirtilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi

halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 17/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“c) TİM/TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları or-

taklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından,”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 17/B maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(5) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/deko-

rasyon giderlerinin %60’ı Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe

konu yurt dışı belgelerinin, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ata-
şesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekir. Onay ve incelemeye konu belgeler Genelge
ile belirlenir.

(2) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddele-
rinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Ku-
ruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde
tetkik etmek suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürün-
lerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığına ve olumlu Türk malı imajına uygunluğuna
ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

(3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi, ibraz edilen harcama belgelerinin il-
gili ülke mevzuatına uygunluğu ile harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine
uygunluğunu denetler.

(4) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda aynı ül-
kedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi yurt dışında düzenlenen belgeleri
onaylar/inceler.

(5) Yurt dışı belgelerinin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Tem-
silcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık
yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede

belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), öde-
me tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye,
İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Altı aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan
harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına
giriş tarihi esas alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin ve İş-
birliği Kuruluşlarının eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içeri-
sinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda des-
tek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Üç aylık süre Bakanlık veya İBGS ev-
rak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın
Bakanlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasla-

rını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir
sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi
durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına
karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek
harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/1/2017 tarihinden

sonra gerçekleştirilecek kira giderleri için uygulanır.
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GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsa-
mındaki destek oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 takvim yılı sonuna
kadar gerçekleştirilecek giderler için 10 (on) puan artırılır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde
ödeme belgesi tarihi esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan birimler
için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faali-
yetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra açılan birimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider ta-
rihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için
bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)

MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslar-
arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
ile işbirliği kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak ger-
çekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Faaliyet: UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi, tanıtım,

eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerini, istihdam desteğini ve bi-
reysel danışmanlık programını,

c) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,
ç) İncelemeci Kuruluş: 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi çerçevesinde Türkiye
İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer ku-
rum ve kuruluşları,

d) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Ku-
ruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile ima-
latçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kap-
samındaki UR-GE projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,
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f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde
belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve koope-
ratif şirketlerini,

g) UR-GE projesi: İşbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen;
amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık,
yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İşbirliği kuruluşları, UR-GE projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne

ilişkin başvurularını Bakanlığa yapar.
(2) Proje Değerlendirme Komisyonu, proje/faaliyet başvurularını ihracat stratejisi ve

politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve işbirliği kuruluşunun proje yönetim
kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

(3) UR-GE projelerinin süresi üç yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu
tarafından projenin performansına göre iki yıla kadar uzatılabilir.

(4) İşbirliği kuruluşları, destek ödemelerine ilişkin başvurularını Bakanlığa/İncelemeci
Kuruluşa yapar. Başvurular Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Üçüncü Bölümünde yer alan Birinci Alt Bölümünün başlığı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İHTİYAÇ ANALİZİ, TANITIM, EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK FAALİ-
YETLERİ İLE PROJE UZMANI İSTİHDAMI”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) UR-GE projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin

giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelgede belirtilen giderlerin,
en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

a) İhtiyaç analizi,
b) Eğitim hizmeti,
c) Danışmanlık hizmeti,
ç) Kümenin yurt dışında tanıtımı.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşunca bu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamında dü-

zenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına
kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına
kadar bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir:

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla
iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslar-
arası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti
ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en
fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi
başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri,

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
1) Tercümanlık gideri,
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2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama gider-
leri,

3) Fuar katılımına ilişkin giderler,
4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.
(2) İşbirliği kuruluşu, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak

üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen, işbirliği ku-
ruluşu çalışanı/proje katılımcısı şirket ortağı/çalışanı iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri
bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere ilişkin destek ödemesi başvu-

ruları, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlı-
ğın/İncelemeci Kuruluşun evrak giriş tarihi esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş, gerekli incelemenin yapılmasını mü-

teakip, ödeme yapılacak şirketi/kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasına (TCMB) bildirir.

(2) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır.
(3) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplama-

larda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.
(4) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve

belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksiklik-
lerin iki ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, evrakları tekemmül etmiş
harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İki aylık süre Bakanlığın/İn-
celemeci Kuruluşun evrak-çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak-
giriş tarihi ile biter.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yö-

nelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen
Genelge ile belirlenir.

(2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zo-
runlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek
oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup et-
meye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek
ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek

ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bakanlık, şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir.
Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya faaliyetlerin usulüne
uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda bu faaliyete ilişkin
başvuru destek kapsamından çıkarılır.
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgi-
lilerin haklarında kanuni işlem yapılır.

a) Tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olan işbirliği kuruluşlarının, ilgili
projelerine ilişkin destek talepleri bekletilir ve yeni projeleri denetim raporu veya yargı kararı
alınıncaya kadar destek kapsamına alınmaz. Denetim raporu veya yargı kararı işbirliği kuru-
luşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu işbirliği kuruluşunun ilgili
faaliyeti ve faaliyetin yer aldığı UR-GE projesi destek kapsamından çıkarılır, ilgili proje kap-
samındaki sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. Bahse konu iş-
birliği kuruluşunun yeni projesi, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış
tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

b) Tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olan şirketlerin destek talepleri, ko-
nuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Denetim raporu veya
yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirketin ilgili baş-
vuru dosyası destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlen-
dirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihin-
den itibaren en az iki yıl süresince bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz ve
UR-GE projesine dâhil olamaz.

(4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların
bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge
ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum
ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim
yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve

İşbirliği Kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden
yararlanamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki faaliyetler

için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilme-
sinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için
bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2016 tarihinden önce düzenlenen eğitim programla-
rına ilişkin destek ödemesi başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in
hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış olan eği-
timci yetkilendirme ve eğitmen uygunluk başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan eğitimcilerin ve
uygunluk verilen eğitmenlerin belirtilen statüleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

(4) 31/12/2016 tarihine kadar yapılan eğitim programı başvuruları için bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/5)

MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında

Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’in

4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlen-

dirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların

fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geç-

memek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya,

endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların

fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını

geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fık-

rada belirtilen sınırlamalara tabi olmadan uygulanır.”

“(8) Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden

nakliye hizmeti almaması durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si birinci, ikinci

ve üçüncü fıkralardaki sınırlamalar saklı kalmak üzere desteklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine,

yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri ser-

gileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının

10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sa-

nayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki

ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan

kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçe-

vesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada

belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) Katılımcının bir takvim yılında iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat

Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki ulus-

lararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand

ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin

ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek

tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si,
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bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en

fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organiza-

törüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek

üzere katılımcıya ödenir.

(3) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar bitimini müteakip

üç aylık destek başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden ya-

rarlanmayı talep etmesi gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurular fuarın bitişini müteakip üç aylık süre içerisinde

gerçekleştirilir. Katılımcı ve organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin

gerçekleştirilecek başvuru süreci ve merciine ilişkin hususlar Genelge ile düzenlenir. Bireysel

katılımı desteklenen sektörel nitelikteki fuarlara iştirak edilmesi durumunda ise, başvurular ka-

tılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS) yapılır, katılımcının

bir İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye destek başvurusunda bulunulur.

İBGS'ler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım

desteği başvuruları, Bakanlık tarafından belirlenecek bir başka İBGS tarafından incelenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Katılımcıların, kendi tercihleri ile standlarında ürün sergilememeleri

ve görsel tanıtım malzemeleri (katalog, broşür, dijital görüntüleme sistem ve ekipmanları, ma-

ket) ile katılım sağlamaları durumunda azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasla-

rını belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada

ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya,

gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü

kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında

değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandı-

rılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

01/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’nin 5 inci sayfasında aslına uygun ola-

rak yayımlanan, İçişleri Bakanlığına ait 2016/861 sayılı Müşterek Kararnameye;

“1. Derece Kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne

Eceabat Kaymakamı Murat UZUNPARMAK’ın,” satırından sonra gelmek üzere,

“1. Derece Kadrolu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Develi Kaymakamı Harun BAŞIBÜYÜK’ün,” satırı İçişleri Bakanlığının 01/12/2016

tarihli ve 45099369-903-02/20657 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı "12 

Kalem Tıbbi Cihaz", 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 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, 14/12/2016 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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. 10664/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire BaĢkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Toner kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenilen Lexmark markasına 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, Ģartname bedelini (130.- TL) 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 Ģartname, marka/model 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, 09/12/2016 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 uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Lexmark markasına 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 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. 

 10665/1-1 
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ġEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLĠSĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden: 

ġeker pancarı tohum kutusu ve ambalaj kolisi alımı iĢi Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/525593 

1 - Ġdarenin 

a) Adı, adresi : T.ġ.F.A.ġ. Tohum ĠĢleme Fabrikası Müdürlüğü AyaĢ 

Yolu 18. km Etimesgut ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Telefon: 312 293 44 00  

  Faks    : 312 243 24 06 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar tohumu ambalajlanmasında kullanılmak üzere; 

500.000 adet 1 kg‘lık tohum kutusu,  

  33.400 adet 15 kg‘lık dıĢ koli 

b) Teslim yeri : T.ġ.F.A.ġ. Tohum ĠĢleme Fabrikası 

c) Teslim süresi : Kutular için provanın onayından sonra Ġdarenin vereceği 

teslim programına göre 20 takvim günü; Koliler için 

provanın onayından sonra 20 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. ġeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası AyaĢ 

Yolu 18. km Etimesgut ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 Salı günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler idari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda 

geçici teminat verilecektir.  

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ġeker Enstitüsü A Binasında hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. ġeker Enstitüsü Ticaret Servisi AyaĢ Yolu 18. km 

Etimesgut ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler teklif zarflarını en geç 20.12.2016 Salı günü saat 14.00‘e kadar T.ġ.F.A.ġ. 

ġeker Enstitüsü Müdürlüğü, HaberleĢme Servisine vereceklerdir. 

10 - Mezkur alım, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 Sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

 10651/1-1 
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HAM PETROL TAġIMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Ham petrol taĢıma hizmet alımı iĢi (ÜRTHZM-48) açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/501928 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   05630 

Söğütözü/Ankara 

b) Telefon ve faks no : 0 312 207 3784 ve 0 312 286 9017 

c) Elektronik posta adresi : btemel@tp.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin niteliği, 

     yapılacağı yer, süresi ve miktarı : TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü‘nün 

çeĢitli sahalarında üretilen ham petrolün 

Adıyaman, ġambayat, ÇaylarbaĢı ve Cendere 

Ġstasyonlarına taĢıma iĢi.  

  TaĢınacak ham petrol miktarı yıllık 97.330 ton 

olmak üzere 3 yıl için 292.000 ton olacaktır. Ġhale 

toplam bedeli, birim fiyatın (TL/bintonkm) 

19.972,80 bintonkm/3yıl ile çarpılmasıyla 

bulunacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 

2180. cad. No: 10  06530 Söğütözü/Ankara GENEL 

MÜDÜRLÜK 3 nolu TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve saati  : 27/12/2016  Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

a) Tebligat için Ġsteklinin adres beyanı, telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza beyannamesi veya Ġmza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere diğer 

bentlerinde yer alan ‗Ġhale DıĢı Bırakılma‘ sebeplerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı 

taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, (Verilen tekliflerin geçerlilik 

süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmıĢ (60) takvim günü olmalıdır.) 

f) En az 90 gün geçerliliği olan ve teklif bedelinin %3‘ü oranında geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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h) Ġhale dokümanını satın aldığına dair banka makbuzu, 

ı) Yer görme belgesi, 

i) Kendi üyeleri üzerine veya kendi nam ve hesabına kayıtlı, en az 2007 model ve yüzelli 

(150) ton kapasitede tankerlerin Noter onaylı ruhsat suretleri, 

j) Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre gereken K1 ve/veya R1 

belgeleri, 

k) Ham petrol taĢımacılığında deneyimli ve son beĢ yıllık sürede, yurt içinde bir yıl 

içerisinde en az kırkbeĢbin (45.000) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi iĢini hiçbir ceza 

almadan bihakkın yaptığını gösterir ĠĢ Bitirme Belgeleri ve bu iĢlere ait fatura fotokopileri.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak giriĢim kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhale dokümanı, TP Genel Müdürlüğü Üretim Daire BaĢkanlığı 252 nolu odadan ihale 

dokümanını satın aldığına dair dekontun ibrazı ile temin edilebilir. ġartname bedeli olan üçyüz 

(300) TL Vakıfbank TPAO Bürosu 00158007290224965 (IBAN-TR 970001500158007 

290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak Ģartname bedeli olduğu 

belirtilecektir. 

7 - Teklifler, 27/12/2016 günü saat 14:00‘e kadar TP Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmeden kaynaklı zamanında ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

8 - Ġstekliler tekliflerini TL/BĠNTON. KM Ģeklinde Birim Fiyat olarak vereceklerdir.  

9 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 10663/1-1 

—— • —— 

ARSA SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve 

miktarı belirtilen taĢınmaz mal 15.11.2016 tarih ve 258 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K‘nun 

45. maddesine göre 20.12.2016 tarihinde saat:10:30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde 

Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir  

Ġlgililere ilan olunur. 
 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA 

S. 

NO ADA PARSEL 

YÜZÖLÇÜMÜ 

M2 VASFI MAHALLESİ 

M2 

FİYATI İ.TARİHİ İ.SAATİ 

GEÇ. 

TEMİNAT 

1 731 3 11.609.35 ARSA İSMETPAŞA 100.00.TL+KDV 20.12.2016 10:30 34.828.05.TL 

 10626/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No: 111    45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim 

1- 7. Kalem Muhtelif Teknik Gaz Alımı 527933 2016-2150 22.12.2016-14.00 365 Gün 

2- 85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 527964 2016-2151 22.12.2016-15.00   75 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 10598/1-1 
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YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere (16 Kalem) yedek 

parça alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/526451 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 - 4162001 

  Faks: 0 286 - 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüzde çalıĢmakta olan Komatsu 

Kamyon yedekleri (16 Kalem) 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 16/12/2016 Cuma saat 15:00 

d) Dosya no : 246 - KÇLĠ/2016 - 0749 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar; 

Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 16/12/2016 Cuma günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10657/1-1 
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4 KALEM MALZEME ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Tıp Fakültesine 4 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/515931 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ 

ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 

60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale Salonu 

Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 Salı günü - Saat: 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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 belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

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

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

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.3. Ġstekliler teknik Ģartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.4. Ġstekliler teknik Ģartnamede istenilen kalite belgelerini teklif dosyası içerisinde 

sunacaktır. 

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

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.  

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

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmıĢBeĢ TürkLirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 
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Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine 20.12.2016 Salı günü Saat 10:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 4 (Dört)‘dür. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10583/1-1 

—— • —— 

4 KALEM SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan "4 Kalem sarf malzemesi", %20 artar - azalır opsiyonlu 

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 14.12.2016 günü saat 14:00'e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - 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 en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢuluyla kalem 

bazında 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. 10475/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesine ait, Altınordu Ġlçesi ġahincili (Bahçelievler) 

Mahallesi 2503 ada 3 parselde kayıtlı 10306,56 m² kullanım alanlı ÇarĢı Kompleksi ve AlıĢveriĢ 

Merkezi nitelikli taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı 

teklif usulü ile satıĢı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. Ġdarenin Adı  : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak 

No:2/2 Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 16/12/2016 Cuma günü Saat: 14:00 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  

TaĢınmazın muhammen satıĢ bedeli 36.000.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 

1.080.000,00 TL'dir. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

Gerçek KiĢiler: 1- Yasal YerleĢim Yeri belgesi. 2- Nüfus kayıt örneği. 3- Tebligat için 

Türkiye‘de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 4- Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 5- 

ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 6- Ortak 

katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ 

Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. (1-2-3-

4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 

belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7- Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8- Ġhale doküman 

bedelinin satın alındığına dair belge. 9- Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi 

itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 10- ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif 

mektubu. (EK-1) 11- Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

Tüzel KiĢiler: 1- ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza sirküleri. 3- Ġhalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 4- ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. (1-2-3-5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 6- Vekâleten katılması halinde 
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Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin 

yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7- Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

8- Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

9- Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini 

belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son güncel 

tasdikli örneği. 10- ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 11- 

Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı – Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00‘e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 10633/1-1 

—— • —— 

TEġEKKÜLÜMÜZDE 138 KĠġĠ ĠLE HOSTES GRUP ġEFĠ (1 ADET), HOSTES GRUP ġEF 

YARDIMCISI (4 ADET), BAġHOSTES (28 ADET), HOSTES/HOST (82 ADET) VE 

TAġIYICILIK (23ADET) HĠZMETLERĠNĠN 01.01.2017-31.12.2017  

TARĠHLERĠ ARASINDA 12 (ONĠKĠ) AYLIK HĠZMET  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/528669 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71519 - Faks: 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: TeĢekkülümüzde 138 kiĢi ile Hostes Grup ġefi           

1 (Adet), Hostes Grup ġef Yardımcısı 4 (Adet), BaĢhostes 28 (Adet), Hostes/Host 82 (Adet) ve 

TaĢıyıcılık 23 (Adet) hizmetlerinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 12 (oniki) aylık 

Hizmet Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına 22/12/2016 günü saat 14.30‘a kadar, verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi BaĢkanlığı 

SipariĢ ġube Müdürlüğünde (1081/A no.lu odada) görülebilir. 

5 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 

TaĢımacılık A.ġ Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200,-TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10660/1-1 
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TEġEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 36000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERĠN BAKIM VE 

ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM YAĞ, YAKIT VE 

MOTOR HAVA FĠLTRESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/526860 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TeĢekkülümüz parkında mevcut DE 36000 tipi 

lokomotiflerin bakım ve onarımında kullanılmak üzere 13 kalem yağ, yakıt ve motor hava filtresi 

temini. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 10/01/2017 günü saat 10:00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü SipariĢ ġube 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10661/1-1 

————— 
TCDD PARKINDA HĠZMET VEREN MUHTELĠF TĠPTEKĠ ÇEKEN VE ÇEKĠLEN ARAÇLARDA 

KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KĠLĠTLEME MEKANĠZMASINA SAHĠP 

DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2016/526989 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD parkında hizmet veren muhtelif tipteki 

çeken ve çekilen araçların herhangi bir kaza veya olağanüstü halde tekerin raydan çıkması 

durumunda (deray), tekerin tekrar raya koyulabilmesi için gerekli olan 140 takım (sağ-sol) 

kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabuçlarının temini. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 12/01/2017 günü saat 14:30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü SipariĢ ġube 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 10662/1-1 
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EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ VE 2. EL ARAÇ SATIġI YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - ―Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut 

YerleĢkesi ve ―Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol GiĢeler Yanı KaynaĢlı/DÜZCE‖ adresindeki 

Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamıĢ ve 2. el 

araçların açık artırma ile satıĢı yapılacaktır. 

2 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale Ģartnamesinde belirtilen belgeleri 

hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesinde bulunan Sosyal Tesis binasına 25.12.2016 

tarih saat 11.00‘e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

3 - Ġhale 25.12.2016 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut YerleĢkesi Sosyal Tesis binasında 

yapılacaktır.  

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari Ģartnameye 

www.kizilay.org.tr/Ġhale Ġlanları internet adresinden ulaĢılabilir. 

5 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol GiĢeler Yanı KaynaĢlı/ 

DÜZCE‖ adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, ―Ataç 1 Sok. No: 32 

YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı 

Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden ve ―Türk Kızılayı Cad. 

No: 1 Etimesgut/ANKARA‘‘ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz 

temin edilebilir. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 10668/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI ĠPTAL ĠLANI 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/68082 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre 

Kampüsü 26470 TEPEBAġI/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 222 320 68 58 - 222 320 68 58 

c) Elektronik Posta Adresi : idaridb@anadolu.edu.tr 

2 -Yasaklama Kararı Veren Kurum : Milli Eğitim Bakanlığı 

3 - Yasaklama Kararı Verilen Tüzel KiĢi : Sümerpak Tem. Hizm. A.ġ. & Saytem Sağlık 

Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nakliye San. 

Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

a) Adresi : Ġstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 19/2 

Bağcılar/ĠSTANBUL Emniyet Evleri Mah. 

TaĢkent Sok. Mesut Apt. No: 5 D: 1 4. Levent/ 

ĠSTANBUL 

Yasaklama Ġptal Kararı : 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayınlanan Ġhalelere Katılmaktan 

Yasaklama Kararı Milli Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel 

Müdürlüğünün 30.11.2016 tarih ve                 

E. 13493402 sayılı yazısı ile iptal edilmiĢtir. 

 10656/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞĠ 

COĞRAFĠ ĠġARETLERĠN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN TESCĠL TALEBĠ ĠLANI 

AĢağıda baĢvuru tarihi, baĢvuru numarası, baĢvuru sahibi, çeĢidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi iĢaret tescil baĢvurusu, 555 sayılı Coğrafi ĠĢaretlerin Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ―BaĢvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 

talebinin geçersizliğine iliĢkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.‖ hükmüne amir olan 

Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.  

COĞRAFĠ ĠġARETLER 

BaĢvuru Tarihi : 21.02.2014 

BaĢvuru No : C2014/008 

BaĢvuru Sahibi : Birecik Belediye BaĢkanlığı 

BaĢvuru Sahibinin Adresi : Meydan Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 30 Birecik 

ġANLIURFA 

Coğrafi ĠĢaretin Adı : Birecik Patlıcanı 

Ürünün Adı : Patlıcan 

Coğrafi ĠĢaretin Türü : MenĢe Adı 

Coğrafi Sınırı : ġanlıurfa Ġli Birecik Ġlçesi 

Kullanım Biçimi : Etiketleme 

 

Etiket Kullanımı: 

Üretici üretim miktarı kadar ―Birecik Patlıcanı‖ yazılı ve yukarıda görseli bulunan 

etiketleri Denetim Kurulu veya Denetim Kurulunun görevlendireceği birimlerden temin ederek 

ürünün üzerinde kullanılacaktır. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Birecik Patlıcanı; Türkiye‘de yetiĢen diğer yerli patlıcan çeĢitlerinden farklı morfolojik 

özelliklere ve tada sahip tarım ürünüdür. Meyve et rengi beyazımsı olup çekirdeklilik çok azdır, 

meyve eti yumuĢaktır. Yıllardır, bölgede tek çeĢit olarak yetiĢtiriciliği yapılan Birecik patlıcanı, 

saflaĢma göstermiĢ ve homojenlik göstererek köy çeĢidi olma özelliğini de kazanmıĢtır. 

Ticari hasatta meyve kabuğu düz ve rengi orta derecede mor renklidir. Meyve et rengi 

beyazımsı olup çekirdeklilik çok azdır, meyve eti yumuĢaktır. Bu özelliğinden dolayı patlıcan 

kebabında ve diğer patlıcan yemeklerinde tercih edilmektedir. Birecik ilçesinin kenarından akan 

Fırat nehrine yakın alanlarda oluĢan tarım arazilerinde yoğun olarak patlıcan üretimi 

yapılmaktadır. Fırat nehrinin kenarında olması nedeniyle Birecik mikro klima iklim 

özelliğindedir. Bu mikro klima iklim özelliği Birecik bölgesinde daha erkenci sebze 

yetiĢtiriciliğini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, bitki deseninde ve yetiĢtirme Ģeklinde komĢu ilçe ve 

kasabalardan farklılıklar göstermektedir. 
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Birecik Patlıcanı, ġanlıurfa‘nın Birecik ilçesinde, ilçenin güney kısmında yer alan, 

özellikle Mezra Mahallesi baĢta olmak üzere, Fırat Nehri boyunca uzanan tarım arazilerinde 

yetiĢtirilmektedir. Birecik patlıcanı uzun yıllardır bölge halkı tarafından, bölgenin tarım alanları 

ile evlerin yanındaki bahçelerde yetiĢtirilmekte ve bölge halkının geçim kaynağını 

oluĢturmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri: 

Fidede antosiyanin renklenmesi çok az olup, hafiftir. Bitki dik ve tam geliĢme döneminde 

uzun boylu olup, yerden yüksekliği 110-140 cm, gövde ve dallar hafif tüylü, gövde ve dallarda 

antosiyanin renklenmesi mevcut, boğum arası uzunluğu 7-10 cm arasında değiĢmekte, yaprakları 

uzun olup, uzunluğu 25-30 cm arasında değiĢmekte, yaprak kenar Ģekli dalgalı, yaprak yüzeyinde 

kabarcıklanma ve dikenlilik olmayıp, yeĢil renkli, çiçek eflatun renkli orta boyuttadır. 

Meyve Özellikleri: 

Meyve genellikle silindirik Ģekillidir. Uzunluğu 25-30 cm arasında değiĢmekte olup, 

eğrilik yok veya çok hafif düzeydedir; çapı 5-6 cm arasında değiĢmekte, ticari hasatta meyve 

kabuğu düz ve orta derece parlak olup orta mor renklidir. Damarlılık yoktur; diĢi çiçek izi yoktur; 

meyve uç Ģekli sivri; çanak yaprağının altında antosiyanin renklenmesi yok veya hafif 

bulunmaktadır. Büyük çanak yaprağa sahip olup dikenlilik azdır; meyve et rengi beyazımsı ve 

çekirdeklilik çok azdır; fizyolojik olumda yani tohum bağlama döneminde meyve kabuk rengi 

sarı olmaktadır. 

Toprak Özelliği: 

1 - Toprak bünyesi ve suya doygunluk: 

Birecik topraklarında yapılan suya doygunluk analizine göre 100 gr. toprak için 90 ml. su 

harcanmıĢ ve bünye ile iliĢkilendirilince killi bünye sınıfına girdiği görülmüĢtür. 

2 - Toplam tuz (EC): 

Birecik topraklarında bulunan toplam tuz EC: 0.64 dS/m olarak tespit edilmiĢtir. Tuzluluk 

oranı, EC: 0-2 dS/m arasında olduğundan tuzsuz sınıfında yer almaktadır. 

3 - Suya doymuĢ toprak pH: 

Birecik topraklarında; toprak reaksiyonu (pH) 7.73 olarak tespit edilmiĢ olup, çok hafif 

alkali özellik göstermektedir. 

4 - Kireç miktarı (%): 

Birecik topraklarında kireç miktarı % 19 olarak tespit edilmiĢ olup, fazla kireçli toprak 

sınıfında yer almaktadır. 

5 - Organik madde miktarı (%): 

Birecik topraklarında organik madde miktarı % 1.60 olarak tespit edilmiĢ olup, orta 

düzeyde organik madde özelliği göstermektedir. 

6 - Fosfor ve Potasyum miktarı (mg/kg): 

Birecik topraklarında mg/kg cinsinden; kullanılabilir P2O5 (16.83 mg/kg)‘un yeterli 

miktarda olduğu tespit edilmiĢtir; yine mg/kg cinsinden K2O içeriği 230 olarak tespit edilmiĢ ve 

ülke topraklarında ender görülen yeterli potasyum gurubu içerisinde yer almaktadır. 

7 - Bazı mikro elementler: 

Alınabilir demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) Birecik topraklarında ppm 

cinsinden demir içeriği, 8.95 olarak tespit edilmiĢ ve yeterli sınıfındadır. Bakır: ppm cinsinden 

bakır içeriği, 1.59 olarak tespit edilmiĢ ve yeterli sınıfındadır. Çinko: ppm cinsinden içeriği 0.33 

olarak tespit edilmiĢtir. Mangan: ppm cinsinden içeriği, 1.82 olarak tespit edilmiĢtir. 
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Sulama suyunun özelliği; 

Bitki yetiĢtiriciliğinde kullanılan sulama suyunun pH‘sı (7.83) çok hafif alkali ve tuz oranı 

biraz yüksek (0.938 dS/m) olduğundan, suyun kalitesi 2. sınıftır. 

Ġklim Özellikleri: 

Birecik Ġlçesinin enlemi 37,2, boylamı 37,58 yüksekliği ise 350 metredir. 

Ġklim parametreleri ve son 41 yıllık (1970-2011) ortalama değerleri aĢağıda 

görülmektedir. 

1-a - Ortalama basınç (hPa): 970.4 

b - Maksimum basınç (hPa): 991.6 

c - Minimum basınç (hPa): 947 

2 - Patlıcan üretiminin yapıldığı bölgenin Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 

Eylül aylarına ait sıcaklık değerleri: 

a - 07 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 18.6 

b - 14 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 33.1 

c - 21 Lokal Ortalama Sıcaklık (°C ): 25.1 

3 - Nem ortalamaları: 

a - 07 Lokal Ortalama Maksimum Nispi nem (%): 76.8 

b - 14 Lokal Ortalama Minimum Nispi nem (%): 37.2 

c - 21 Lokal Ortalama Nispi nem (%): 57.2 

d - Ortalama buhar basıncı hPa: 11.7 

4 - Patlıcan üretim sezonunda altı aylık kapalı gün sayısı, ortalama 1 gün olarak 

saptanmıĢtır. 

5 - 41 yıllık yağıĢ ortalaması 355.4 mm, olarak tespit edilmiĢtir. 

6 - Patlıcan üretiminde optimal toprak derinliği olan 20 cm toprak sıcaklığı ortalaması, 

üretim sezonu olan aylara ait veriler Ģu Ģekilde oluĢmuĢtur: 

Nisan 17.8 °C, Mayıs 24.2 °C, Haziran 30.2 °C, Temmuz 33.7 °C, Ağustos 33.6 °C, Eylül 

29.4 °C. 

7 - Ortalama global güneĢlenme Ģiddeti yıllık ortalaması (cal+cm2) 372,5 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Patlıcan üretiminde tarla hazırlığı: 

Ġlkbaharda fide dikimi yapılacak alan, sonbahar dönemi sonunda, tarladan ürün kalktıktan 

sonra, ilk sürüm olarak, 25-30 cm derinlikte sürülmektedir. Daha sonra, yaklaĢık dekara 3-5 ton 

yanmıĢ çiftlik gübresi toprağa karıĢtırılmaktadır. Ġlkbaharda, Nisan ayının ilk haftasında fide 

dikiminden önce, dikim yapılacak alan, 15-20 cm derinlikte ikinci sürüm yapılırken tarlaya 150 

Kg DAP taban gübresi verilerek toprağa karıĢtırılmaktadır. 

Üretim Metodu: 

Fide yetiĢtiriciliği: 

Patlıcan tohumları, sobayla ısıtılan alçak tünel altında hazırlanan fide yetiĢtirme yerlerine; 

m2 ye 3-5 gram gelecek Ģekilde serpme olarak Ocak ve ġubat aylarında ekilmektedir. Ekimden 

sonra, dikim zamanı olan 4-5 yapraklı döneme kadar, fidelikte sulama, çapalama, gübreleme ve 

gerektiğinde ilaçlama yapılarak fidelerin yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. 

Fidelerin tarlaya dikimi ve bitkilerin yetiĢtiriciliği: 

Fidelikte geliĢen ve dikim aĢamasına gelen fideler, fidelikten sökülerek, Nisan veya 

Mayıs ayının ilk haftalarında hazırlanan tarlaya, sıra üzeri 40-50 cm ve sıra arası 80 cm 
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mesafelerde dikilmektedir. Bitkiler 20 cm ya da 6-8 yapraklı olduğunda, ilk çapa 

uygulanmaktadır. Sulama dikimden sonra düzenli bir Ģekilde haftada bir olarak karıklar arasında 

salma sulama Ģeklinde yapılmaktadır. Üst gübreleme birinci sulama ile baĢlamakta olup mikro 

element değerlerine göre gübre uygulaması yapılmaktadır. Ürünün ilk hasadı 25 Temmuzda 

baĢlamakta, iklim ve ürünün durumuna göre 7-10 günde bir hasat yapılmaktadır. Bitkilerde 

patlıcan meyvelerinin hasadı iklim koĢullarının uygun olması nedeniyle, Ekim ayının sonuna 

kadar devam etmektedir. Toplamda; dekardan 4-6 ton ürün alınmaktadır. Hastalık ve zararlılar 

için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zirai ilaç uygulama teknik talimatları doğrultusunda 

teknik eleman denetiminde en asgari düzeyde uygulama yapılmaktadır. 

Denetleme: 

Birecik Patlıcanı ile yapılacak üretimlerin uygunluk kontrolleri Birecik Belediye 

BaĢkanlığı koordinasyonunda patlıcan konusunda uzman en az üç kiĢiden oluĢan bir komisyon 

tarafından yapılacaktır. Komisyon denetimlerini ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve/veya Ģikâyet 

halinde her zaman yapar. 

Denetleme Komisyonu: 

Birecik Belediye BaĢkanlığının koordinatörlüğünde; Birecik Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Ġlçe Müdürlüğünden bir uzman, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bir uzman, Ġlçe Sağlık 

Grup BaĢkanlığından bir uzman, Birecik Ziraat Odasından bir uzman, Birecik Hal Komisyonunda 

bulunan bir uzman ile üreticilerden iki uzmanın katılımıyla üst kurul oluĢturulur. 

Komisyonun Toplanma ve Denetleme ġartları: 

Komisyon, her yıl hasat döneminde bir defa toplanır ve Coğrafi iĢarete konu bölgelerden 

bilimsel yöntemler ile numune toplayarak test ve gözlemlerini rapor haline getirir. Komisyonun 

toplanması için Birecik Belediye BaĢkanlığı denetleme komisyonunca uzman vermeyi taahhüt 

eden kuruluĢlara en az bir hafta önceden resmi yazıyla çağrı yapar. 

Komisyonun Acil Toplanması: 

―Birecik Patlıcanı‖ Coğrafi iĢaret kriterlerine uymayan ürünlerde Birecik Patlıcanı ibaresi 

olması ve bunun Ģikayet ile ilgili birimlere bildirilmesi halinde Birecik Belediye BaĢkanlığı 

Denetleme Komisyonuna uzman vermeyi taahhüt eden kuruluĢlara ―Acil‖ baĢlıklı yazı 

gönderilerek Denetleme Komisyonunun acil olarak toplanması sağlanır. Denetleme sonuçları 

komisyon tarafından rapor haline getirilerek Birecik Belediye BaĢkanlığına bildirilir ve sonraki 

iĢlemler de bu kurum tarafından yürütülür. 

Denetim Kriteri: 

a) Fidelerin tarlaya dikiminde üretim metodunda belirtilen sıra üzeri ve sıra arası 

mesafelere göre dikim yapılması sağlanacaktır. 

b) Birecik Patlıcanının saflığının devamı için üretim alanı içinde sadece Birecik Patlıcanı 

tohumu, fidesi veya bitkisinin yetiĢtirilmesi sağlanacaktır. 

c) Ürünün bitkisel özellikleri yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında kontrolleri 

yapılacaktır. 

d) Meyve vermiĢ ürünün fiziksel özellikleri yukarıda açıklanan bilgiler kapsamında 

kontrolleri yapılacaktır. 

e) Gübre kullanımının takibi yapılacaktır. 

Komisyon bu kriterler ile birlikte hangi yöntemin kullanılacağını kendisi belirler. 

 10606/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi Ġl/Ġlçe  

Adresi 
Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu 

No. 98 Göztepe/Kadıköy/Ġstanbul 
Tel-Faks 

216-280 33 33 

216-280 21 23 

Posta Kodu  E-Mail imid@medeniyet.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Dağyolu Hurda Geri DönüĢüm San. Tic. 

Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Esenkent Mah. Baysal Sok. No: 12 

Ümraniye/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2670036939  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
595 - Kadıköy  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 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. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6763 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel

Tebliği (Seri No: 4)

— Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

— Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

— Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

DÜZELTME : İçişleri Bakanlığına Ait 2016/861 Sayılı Müşterek Kararname ile

İlgili

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


