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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana

erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç

olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu-

nun ek 5 inci maddesine tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlen-

mesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bireysel katılım yatırımcısı ağlarının Kanunun ek 5 inci maddesi kap-

samında Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmesini,

b) Bireysel katılım sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu Yönetmelik

kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi,

c) BKS mevzuatı: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici

82 nci maddesi, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci

maddesi, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatı,

ç) Bireysel katılım yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikim-

lerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri,

d) Bireysel katılım yatırımcısı ağı (BKY ağı): Girişimcilerin BKY’ler ile bir araya gel-

diği, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı

Türk Borçlar Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri

uyarınca oluşturulan yapıları,

e) Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı): Müsteşarlıkça belirlenen kriterleri

karşılayan BKY’lere verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgeyi,

f) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kuran gerçek veya

tüzel kişileri,
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g) Girişim şirketi: BKY’lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu

anonim şirketi,

h) İş planı: BKY tarafından Müsteşarlığa sunulan ve yatırım yapılacak sektörü ve faa-

liyetleri bir takvim çerçevesinde gösteren planı,

ı) Kanun: 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,

i) Kurul: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığını,

j) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devlet Desteğinden Yararlanma ve Lisanslama

Devlet desteğinden yararlanma

MADDE 4 – (1) Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi des-

teğinden yararlanmak için BKY’lerin Müsteşarlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kri-

terleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisse-

lerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde

kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık

sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlana-

bilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur.

(2) BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hü-

kümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu ka-

zanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliş-

tirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan ta-

rihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan

BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

BKY lisansı

MADDE 5 – (1) BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden ya-

rarlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması şartı aranır.

(2) BKY’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan yüksek gelir veya servete sahip

yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;

1) Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer

alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri

200.000 TL ve üzerinde olan veya,
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2) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından olu-

şan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları,

ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi

bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali

haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dik-

kate alınmaz.

b) Tecrübeli yatırımcılar;

1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve fi-

nansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya

kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim ser-

mayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki

yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000

TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir po-

zisyonda çalışan veya,

3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve

müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şir-

kette BKY olarak ortak olan veya,

4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan

yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi

bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine

en az 20.000 TL sermaye koyan,

kişileri ifade eder.

Lisans başvurusu

MADDE 6 – (1) BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla 7 nci

maddede belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır.

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası

ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-

veni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık

suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş

kişiler, 5 inci maddedeki şartları taşısalar bile lisans başvuruları kabul edilmez.

Lisans başvurusunda aranan belgeler

MADDE 7 – (1) Lisans başvurusunda bulunacak BKY’ler, yüksek gelir veya servete

sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarından birine göre, aşağıdaki belgeleri akredite

olmuş BKY ağları vasıtasıyla Müsteşarlığa ibraz eder:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki örneğe uygun başvuru formu,
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2) Başvuru tarihi itibariyle son iki takvim yılında yıllık gayrisafi gelirinin 200.000 TL’nin

üzerinde olduğunu gösteren son iki yıla ait ilgili vergi dairesince ya da noterce tasdik edilmiş

yıllık vergi beyannamesi örneği, ücretliler için çalışılan kurumun yetkilisi tarafından imzalan-

mış son iki yıla ilişkin belge veya başvuru tarihi itibariyle kişisel servetinin 1.000.000 TL’nin

üzerinde olduğunu gösteren, tapudaki kayıtlı değeri ya da taşınmazın bulunduğu belediyenin

belirlediği rayiç bedel üzerinden veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanmış en az

iki gayrimenkul/konut değerleme uzmanı tarafından tespit edilmiş değer üzerinden dikkate alı-

nan, mülkiyetindeki gayrimenkullere ilişkin belgeler ve/veya Türk ve/veya yabancı para ve

sermaye piyasası araçlarına, Türk ve/veya yabancı para cinsinden nakdi mevduata sahip oldu-

ğunu gösteren, bu araçların tutulduğu bankaların ya da kurumların yetkilileri tarafından imza-

lanmış belgeler ve/veya halka açık olmayan şirketlerde ödenmiş sermaye üzerinde sahip olunan

payın parasal tutarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en

yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

3) Özgeçmiş.

b) Tecrübeli yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki başvuru formu,

2) Lisans başvuru tarihinden önce bir BKY ağına en az bir yıl üyeliği olduğunu gösteren

söz konusu ağın yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile birlikte, 26 ncı maddede belirtilen

niteliklere haiz halka açık olmayan en az üç şirkete ortak olduğunu gösteren Türkiye Ticaret

Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakın tarihte hazırlanmış bilanço ile son iki

mali yıla ait gelir tablosunun birer örneği veya,

3) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak veya girişim ser-

mayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde ya da banka ve finansal kuru-

luşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal

finansman birimlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az

iki yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren söz konusu şirketin ya da kuruluşun yetkilisi ta-

rafından imzalanmış belge veya,

4) Yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette lisans alınmadan önce son beş yıl

içinde en az iki yıl genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir po-

zisyonda çalıştığını gösteren söz konusu şirketin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ve ilgili

yıllara ait gelir tabloları veya,

5) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan

yurt içi kuluçka merkezlerinden ya da teknoloji geliştirme merkezlerinden birinde en az iki yıl

tecrübesi olduğunu tevsik eden, ilgili merkezin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile bu

merkezlerde başlangıç veya büyüme aşamasında en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL

sermaye koyulduğunu tevsik eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve

en yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

6) Özgeçmiş.
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(2) Yabancı uyruklu BKY’ler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan

çalışma izni ve İçişleri Bakanlığından alınan oturma iznine ilişkin belgelerin de gönderilmesi

gerekir.

Lisans süresi

MADDE 8 – (1) BKY’lere verilen lisanslar beş yıl için geçerli olup, beş yıllık süre

ek 2’deki Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisans belgesinin BKY’ye Müsteşarlıkça verildiği tarihte

başlar. Lisans geçerlilik süresinin başlangıç tarihi lisans belgesinin üzerinde belirtilir. Lisans

süresi sonunda BKY’ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla 7 nci maddede sayılan güncel

belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Müsteşarlıkça

belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilerek BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık

sürelerle uzatılabilir.

Lisans devri

MADDE 9 – (1) Müsteşarlık tarafından verilen lisanslar başkasına devredilemez.

Lisans bilgisinin saklanması

MADDE 10 – (1) Müsteşarlık, BKY lisans belgelerinin bir suretini bulundurur ve bilgi

sisteminde lisans sahibine ilişkin bilgileri saklar. Lisans belgesi zayi olan ve bunu Müsteşarlığa

bildiren BKY’lere yeni lisans belgesi, eski lisans belgesi iptal edilerek verilir.

Lisansın iptalini gerektiren durumlar

MADDE 11 – (1) Lisans iptalini gerektiren durumlar şunlardır:

a) BKY’nin fiil ehliyetini kaybetmesi.

b) Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi.

c) BKY’nin vefatı.

ç) BKY tarafından girişim şirketine konulan sermayenin iş planında belirtilen amaca

aykırı biçimde kullanılması.

d) Müsteşarlığa kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge verilmesi, Müsteşarlığı aldatmaya

yönelik işlemlere girişilmesi.

e) 13 üncü maddedeki sektörel kısıtlamalara, 14 üncü maddedeki yatırım sınırlamala-

rına, 18 inci maddedeki ortaklık payına ve oranına uyulmaması.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (e) bentlerinde yer alan hususların oluştuğunun tespit edilmesi

veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı bir fiilin oluşması durumunda Müsteşarlık ön-

celikle BKY’yi ve girişim şirketini uyarır. Yapılan uyarıya rağmen bir aydan az üç aydan fazla

olmamak şartıyla verilen süre içerisinde aykırılığın sona erdirilmemesi veya aykırılığın sona

erdirilmesinin mümkün olmadığı hallerde Müsteşarlık, BKY lisansını iptal edebilir.

(3) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan durumların gerçekleşmesi nede-

niyle, aykırılığa konu olan yatırımlara sağlanmış olan vergi desteğinin geri alınabilmesi için

Gelir İdaresi Başkanlığı iki ay içinde yazı ile Müsteşarlık tarafından bilgilendirilir.
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(4) Lisansı iptal edilen BKY, lisans iptalinden itibaren iki yıl süreyle yeni lisans belgesi

müracaatında bulunamaz, iki yıl dolmadan yapılan yeni lisans başvuruları kabul edilmez. İptal

edilen lisans belgeleri, BKY tarafından iptal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Müs-

teşarlığa iade edilir.

BKY kimliğinin gizliliği

MADDE 12 – (1) Adli ve idari makamlarca ilgili kanunlarda belirtilen durumlar saklı

kalmak kaydıyla, lisanslı BKY’ye ait kimlik bilgileri Müsteşarlıkça gizli tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BKY Yatırımlarının Tabi Oldukları Hususlar

Yatırım sınırı ve faaliyet alanları

MADDE 13 – (1) BKY’ler, dördüncü bölümde belirtilen ortak yatırımlar hariç lisans-

larının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yap-

tıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz.

Ek 4’teki devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektör veya faaliyetler dışındaki

BKS yatırımları devlet desteğinden yararlandırılmaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde

11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Asgari ve azami yatırım tutarları

MADDE 14 – (1) BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararla-

nabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli

20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı

girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.

(2) BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde Müsteşarlığa

bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine

yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak

yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY’ler tarafından

yatırılan toplam sermaye yıllık 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Müsteşarlığa başvuru

MADDE 15 – (1) BKY’ler girişim şirketlerine yapacakları yatırımların vergi desteğin-

den yararlanması için 21 inci maddede belirtilen belgelerle yatırım yapmadan önce Müsteşar-

lığa başvuruda bulunurlar. Bu müracaatlar BKY adına üyesi olduğu BKY ağı tarafından yapılır.

BKS düzenlemelerine aykırı olması durumunda başvurular iade edilir. Eğer düzeltilmesi gere-

ken hususlar var ise, düzeltme isteği gerekçeleriyle birlikte BKY ağına bildirilir.

İş planı

MADDE 16 – (1) BKY’lerin girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden

yararlanması için BKY’nin girişim şirketiyle veya girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını

Müsteşarlığa sunması gerekir. BKY’lerin girişim şirketlerine koydukları sermayeyi hangi amaç-

la ve ne kadar sürede kullanacaklarını gösteren iş planları ek 3’teki örneğe uygun şekilde
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hazırlanır. İş planı, BKY’nin yatırım planını gösteren beyandır. İş planı Müsteşarlıkça yatırımın

gerçekleşme aşamalarının takibi amacıyla kullanılır. Müsteşarlığa gönderilen iş planında de-

ğişiklik yapılması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde gün-

cellenmiş iş planı Müsteşarlığa gönderilir.

Esas sözleşme

MADDE 17 – (1) BKY ve girişimciler esas sözleşmeyi kendi ihtiyaç ve öncelikleri

doğrultusunda düzenler. Düzenlenen esas sözleşme taslağı nihai hale gelmeden önce 21 inci

madde kapsamında Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlık esas sözleşme hükümlerinde BKS

mevzuatına aykırı bir husus bulunup bulunmadığını kontrol eder.

(2) Girişimci ve BKY esas sözleşme dışında karşılıklı hak ve sorumluluklarını teminat

altına alan sözleşme ya da sözleşmeler yapabilir. Ancak yapılan sözleşmeler esas sözleşme hü-

kümlerine aykırılık teşkil edemez.

(3) BKY’ler girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç do-

ğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz,

temlik ve temettü garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde, BKS yatırımı destek

kapsamından çıkarılır ve BKY lisansı iptal edilebilir. Varsa kullandırılan destek Gelir Vergisi

Kanununun geçici 82 nci maddesi çerçevesinde geri alınmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı

bilgilendirilir.

Asgari ve azami ortaklık payı

MADDE 18 – (1) BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak ola-

maz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez.

BKY’ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu

ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı

olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden

fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz. BKY’ler

girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip ola-

bilir. Bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla BKY ve girişimci, önem arz eden konular

için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye geti-

rilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti ha-

linde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı

MADDE 19 – (1) BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim organına

katılımla sınırlıdır. Bu katılım, genel kurul, yönetim kurulu yahut danışma kurulu veya komitesi

vasıtasıyla gerçekleşir. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve

şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da

maaş alamaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri

uygulanır.
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Gizli bilgilerin ifşası

MADDE 20 – (1) BKY’ler ve BKY ortaklıkları, girişimcinin yazılı onayı olmaksızın,

girişimci için ticari sır niteliğindeki bilgileri yayamaz veya kullanamaz. Girişimci, BKY’den

ticari sırlarının korunmasını amaçlayan bir sözleşmeyi imzalamasını talep edebilir. Bu maddeye

aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Başvuruda aranan belgeler

MADDE 21 – (1) BKS yatırımında devlet desteğinden yararlanmak isteyen BKY, ya-

tırım yapmadan önce Müsteşarlığa aşağıdaki belgeleri ibraz ederek akredite BKY ağı aracılı-

ğıyla yatırım için müracaatta bulunur:

a) İş planı.

b) Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık ya-

pısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme

taslağı.

c) Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.

ç) BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82 nci madde-

sine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari iliş-

kisinin olmadığını belirten taahhütname.

d) Girişim şirketi ortaklarının Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki düzenlemelere

uyacaklarını belirten taahhütname.

e) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-

rumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tara-

fından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş

yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden

yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

(2) Müsteşarlık iş planının ve şirket esas sözleşmesinin Kanunun ek 5 inci maddesine,

Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine ve bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edip et-

mediğini kontrol eder. Bu husus dışında iş planı ve şirket esas sözleşmesi üzerinde Müsteşar-

lığın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Girişim şirketinin kurulması

MADDE 22 – (1) BKY’lerin girişimcilerle yeni kuracakları girişim şirketlerinde şir-

ketin kuruluşu, şirket esas sözleşmesinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun şekilde

nihai hale getirilmesini müteakip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir.

Mevcut bir şirketle ortaklık tesis edilmesi, BKY’nin şirket ortağı olduğunu gösterecek şekilde

şirket esas sözleşmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun gerekli değişikliklerin yapılması

ve bu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir. Her iki du-

rumda ortaklık yapısı şirketin pay defterine işlenir ve tüm bilgi ve belgeler Müsteşarlığa ulaş-

tırılır. 23 üncü maddede belirtilen süre içerisinde belgelerin haklı nedenler ileri sürülmeksizin

Müsteşarlığa ulaştırılmaması durumunda müracaat iptal edilir. İptalden sonra gerekli bilgi ve

belgelerin tamamlanması durumunda müracaat yenilenebilir.
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(2) Yeni kurulan şirkette sermaye taahhüdünün mevcut bir şirkette ise, sermaye artı-

rımlarının yerine getirilmesi yoluyla şirket sermaye yapısının güçlendirilmesini teminen emis-

yon primi dahil sermayenin veya hisse senetlerinin iktisap bedellerinin nakdi olarak girişim

şirketi banka hesabına yatırılması zorunludur. Girişim şirketi hesabına nakdi olarak yatırılan

hisse senedi iktisap bedellerinin hesaba giriş tarihinden itibaren en geç oniki ay içinde iş pla-

nında belirtilen şekilde harcanması ya da fiziki yatırıma dönüşmesi gerekir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) 21 inci maddede belirtilen belgelerin Müsteşarlığa ulaşması ve baş-

vurunun Müsteşarlık tarafından uygun görülmesini müteakip üç ay içerisinde girişim şirketinin

tescil edilmiş esas sözleşmesini içeren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin ve iş

planında aktarılacağı belirtilen iktisap bedeli tutarının girişim şirketi adına açılmış ortaklık

banka hesabına aktarıldığını gösteren banka yetkilisi tarafından imzalanmış banka dekontunun

akredite olmuş BKY ağları üzerinden Müsteşarlığa ulaştırılır. Müsteşarlık, bu maddede belir-

tilen şartların yerine getirilmesini müteakip BKY’nin vergi desteğinden yararlanması için bir

ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur.

Girişim şirketi esas sözleşmesinde değişiklik

MADDE 24 – (1) Müracaat sırasında ibraz edilen Türk Ticaret Kanununun 339 uncu

maddesi kapsamında hazırlanan şirket esas sözleşmesi taslak metni ile Türkiye Ticaret Sicil

Gazetesinde yayımlanan esas sözleşme metinleri arasında fark bulunması durumunda bu de-

ğişikliğin nedeni BKY tarafından Müsteşarlığa yazılı olarak izah edilir. Müsteşarlık bu deği-

şiklikleri ilgili kanunlara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edip etmediği açısından

inceler. Aykırılık bulunması durumunda düzeltilmesini yatırımcıdan talep eder.

(2) Vergi desteğinin sağlanmasından itibaren iki yıllık süre içerisinde şirket esas söz-

leşmesinde değişiklik yapılması durumunda, Müsteşarlık değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren

en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir.

Ortaklık banka hesabı açılması

MADDE 25 – (1) BKY tarafından iktisap edilen girişim şirketi hisse bedelleri münha-

sıran açılan ticari bir banka hesabında tutulur. Bu banka hesabı girişim şirketinin yönetiminde

olan, ancak BKY tarafından belirlenecek belirli bir tutarın üzerindeki harcamalar konusunda

müşterek imza gerektiren bir hesap niteliğindedir. Bu hesabın, münhasıran, girişim şirketi ta-

rafından iş planında belirtilen faaliyetlerin finansmanında kullanılması zorunludur.

(2) Bu hesaptan yapılacak tüm ödemeler ve transfer işlemlerinin belgelendirilmesinde

Vergi Usul Kanununca kabul edilen vesikalar dikkate alınır. Banka hesaplarına ait aylık dö-

kümler girişim şirketi tarafından saklanır ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve Müs-

teşarlığa ibraz edilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hü-

kümleri uygulanır.
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Yatırım yapılacak şirketin niteliği

MADDE 26 – (1) BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koy-

dukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunludur. BKY’lerin

devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin aşağıdaki şartları

haiz olması gerekir:

a) Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık

5.000.000 TL’den fazla olmaması.

b) En fazla elli çalışanı bulunması.

c) Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile

üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

ç) Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

d) Müsteşarlıkça belirlenen ve ek 4’te yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere iliş-

kin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

e) Paylarının halka arz edilmemiş olması.

Yasal olmayan alanlara yatırım yapmama

MADDE 27 – (1) Girişim şirketleri, yasal olmayan veya şüpheli kaynaklardan elde

edilmiş gelirlerle yürütülen veya genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunamaz. Bu tür faaliyetler,

mali kaçakçılıktan, silah ticaretinden, yasal olmayan yollardan elde edilen kazançlardan, kadın

ticareti, organize suçlar, yolsuzluk gibi suç faaliyetlerinden ve genel ahlaka aykırı işlerden gelir

elde edilmesini ifade eder. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve

üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BKY Ortak Yatırımları

Ortaklık türü

MADDE 28 – (1) En az iki lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım

yapılması durumunda, bu yatırımlar BKY ortak yatırımları olarak adlandırılır. Bu ortakların

tamamı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket ortakları için getirilen hükümlere tabidir.

Ortak yatırım lider ortağı

MADDE 29 – (1) BKY’ler tarafından yapılan ortak yatırımlarda BKY’ler kendileri

arasından bir kişiyi lider ortak olarak belirler. Lider ortak BKY ağı üzerinden, ortaklık adına

iş planını Müsteşarlığa sunar ve Müsteşarlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri Müsteşarlığa iletir.

Ortak yatırımlarda sınır

MADDE 30 – (1) BKY’ler, kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç, lisanslarının

beş yıllık geçerlilik döneminde en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım

için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz. Ortak yatı-

rımlarda bulunan BKY’ler aynı anda en fazla beş yatırımda lider ortak olarak görev alabilir.
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BKY ortak yatırımlarında her bir girişim şirketine yapılacak azami yatırım tutarı yıllık bazda

2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırımda bulunan her bir BKY için 14 üncü maddede

belirtilen asgari yatırım tutarı geçerlidir.

Lider ortağın seçimi

MADDE 31 – (1) BKY’ler kendi aralarında lider ortağı serbestçe belirleyebilirler.

BKY’ler ortak yatırım kararlarını ve lider ortağı BKY ağı aracılığıyla Müsteşarlığa müştereken

bildirirler. Bu yazılı beyan olmaksızın yapılan yatırımlar BKY’ler için getirilen bireysel yatırım

sınırlamalarına tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BKY Ağları

BKY ağlarının akreditasyonu

MADDE 32 – (1) Müsteşarlık, 34 üncü maddede belirlenen akreditasyon kriterlerini

yerine getirmesi durumunda BKY ağlarını akredite ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetle-

rinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabilir. Akredite olmayan BKY ağlarıyla

izleme ve denetim alanında işbirliği yapılmaz.

Akreditasyon başvurusu

MADDE 33 – (1) Akreditasyon başvuruları 34 üncü maddede belirtilen kriterleri tevsik

eden bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa yapılır.

Akreditasyon kriterleri

MADDE 34 – (1) BKY ağlarının Müsteşarlıkça akredite edilebilmesi için aşağıdaki

şartları yerine getirmesi gerekir:

a) BKY ağının, BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak, ayrıntıları pro-

tokolle belirlenecek olan yeterli teçhizata sahip fiziki bir mekana sahip olması.

b) BKY ağında girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite lisans mezunu

en az bir kişinin istihdam edilmesi.

c) BKY ağına üye en az beş lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin toplamda

26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz en az beş girişim şirketine ortak olması.

ç) BKY ağının işlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması.

d) Müsteşarlıkça düzenlenen protokolü imzalamış olması.

Akreditasyonun süresi

MADDE 35 – (1) Müsteşarlık tarafından verilen akreditasyonun süresi beş yıldır. Be-

şinci yılın sonunda BKY ağı tarafından tekrar akreditasyon başvurusunda bulunulması duru-

munda Müsteşarlık akreditasyon kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve

kriterlere uyum sağlanıyorsa ağın geçmiş performansı ve Müsteşarlığın düzenlemelerine uyum-

da gösterdiği başarıyı göz önüne alarak akreditasyon süresini beşer yıllık sürelerle uzatabilir.
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Akreditasyon kapsamındaki ağlara verilen haklar

MADDE 36 – (1) BKY’lerin yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için

BKY’ler müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirirler. Bir BKY, birden fazla

BKY ağına üye olabilir.

Akredite olmuş BKY ağlarının yükümlülükleri

MADDE 37 – (1) BKY’lerin izlenmesi ve denetimi ile sınırlı kalmak üzere BKY ağları;

a) Kendi ağlarına üye BKY’ler tarafından Müsteşarlığa sunulan iş planlarına uyumun

takip edilmesi amacıyla Müsteşarlıkça istenen raporları hazırlama ve Müsteşarlığa altı aylık

dönemler itibariyle bu raporları sunma,

b) Kendi üyeleriyle ilgili usulsüzlükleri Müsteşarlıkça belirlenen şekle uygun olarak

raporlama,

c) Müsteşarlıkça talep edilen istatistiki bilgileri zamanında sağlama,

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Akreditasyon protokolü

MADDE 38 – (1) Müsteşarlık, BKS mevzuatı hükümlerine göre hazırladığı ve taraf-

ların karşılıklı görev ve yükümlülüklerini belirten bir protokolü BKY ağları ile imzalar. Müs-

teşarlık tarafından bu protokole aykırı eylemlerin tespit edilmesi durumunda eylemlerin ağır-

lığına göre protokol sona erdirilerek akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali

MADDE 39 – (1) Akreditasyon protokolünde hangi şartlar altında akreditasyonun iptal

edileceğine ilişkin durumlar ve yaptırımlar önceden belirlenir. 45 ve 46 ncı maddeler kapsa-

mında yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında BKS mevzuatına ve protokollere aykırı

bir işlem tespit edilmesi durumunda Müsteşarlık aykırı işlemin ortadan kaldırılmasını talep

eder. Düzeltme talebinin, işlemin niteliğine göre bir aydan az üç aydan fazla olmamak şartıyla

verilen süre içerisinde karşılanmaması durumunda akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali sonrası işlemler

MADDE 40 – (1) Akreditasyonun iptal edildiği tarihe kadar BKY ağları kullanılarak

gerçekleştirilen yatırımlar vergi desteğinden yararlanır. Ancak ağ üzerinden Müsteşarlığa baş-

vuru yapmış olmakla birlikte ağın akreditasyonunun iptali nedeniyle başvuru işlemlerini ta-

mamlayamayan BKY’lerin talepleri Müsteşarlıkça yerine getirilir. Akreditasyonun iptalinden

sonra ağ üyesi BKY’ler tarafından yapılan yatırımlar vergi desteğinden yararlandırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Raporlama ve Bildirim

Faaliyet raporları

MADDE 41 – (1) BKY’nin girişim şirketine ortak olmasından ve ortaklık banka hesa-

bına nakdi sermayeyi yatırmasından itibaren iki yıllık süre boyunca girişim şirketi, altı aylık
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dönemler itibariyle iş planına göre hangi aşamada olduğunu, gerçekleştirdiği yatırımı ve faa-

liyetleri gösteren ek 5’te yer alan örneğe göre hazırlanacak faaliyet raporunu ve ortaklık banka

hesap özetlerini Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür. Hisselerin iktisap edilmesinden iti-

baren başlayan iki yıllık dönemin sona ermesini müteakip sadece faaliyet raporları bilgi amaçlı

olarak BKY tarafından girişim şirketi hisselerinin tamamının satışına kadar yılda bir kez Müs-

teşarlığa gönderilir. Bir girişim şirketine yapılan ilave her sermaye iştiraki 2 yıllık dönemi ye-

niden başlatır. Hisselerin satılması yoluyla girişim şirketinden çıkış yapan BKY’ler satıştan

itibaren en geç bir ay içerisinde ek 6’daki örneğe uygun şekilde hazırladıkları satış raporunu

Müsteşarlığa gönderir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası

hükümleri uygulanır.

Mali tabloların hazırlanması

MADDE 42 – (1) Mali tablolar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması

zorunlu tabloları ifade eder. Girişim şirketinin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulama zorunluluğu

kapsamında olmaması halinde mali tablolar Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak

düzenlenir. Müsteşarlık gerek gördüğünde girişim şirketlerinden mali tablolarını istemeye yet-

kilidir.

Özel durumların bildirilmesi

MADDE 43 – (1) Tescilden sonraki esas sözleşme değişiklikleri, iflas gibi önem arz

eden durumların, olayın ortaya çıkışından itibaren en geç bir ay içerisinde, yapılan vergi ince-

lemelerine ilişkin raporların ise vergi mükellefine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içe-

risinde BKY’ler tarafından Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Girişim şirketi hisselerinin

tamamının BKY tarafından satışına kadar girişim şirketinin iflas etmesi durumunda BKY’ler

iflas sürecinin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde ek 7’deki örneğe uygun şekilde

hazırladıkları iflas raporunu Müsteşarlığa gönderir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11

inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

İstatistiki bilgilerin hazırlanması

MADDE 44 – (1) Müsteşarlık girişim şirketlerinden ve akredite olmuş BKY ağlarından

istatistiki bilgi talep edebilir. Müsteşarlık BKS sistemine ilişkin elde ettiği istatistiki bilgileri

toplulaştırılmış olarak altı aylık veya yıllık dönemler itibariyle yayınlayabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Gözetim ve Denetim

Gözetim faaliyetleri

MADDE 45 – (1) Gözetim faaliyetleri, girişim şirketleri tarafından iş planına, ortaklık

paylarına ve iştirak edilecek ortaklıklara ilişkin getirilen düzenlemelere uyumun sağlanmasına

yönelik olarak Müsteşarlık tarafından BKY’ler, akredite olmuş BKY ağları, BKY ortaklıkları

ve girişim şirketleri üzerinde sürekli olarak icra edilecek kontrol faaliyetlerini kapsar.
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Denetim faaliyetleri, denetim yetkisi ve raporlama

MADDE 46 – (1) Kurul, Müsteşarlık adına BKY’leri, BKY ortaklıklarını, akredite ol-

muş BKY ağlarını ve girişim şirketlerini denetlemekle yetkilidir.

(2) Denetim faaliyetleri, BKS sisteminde yer alan BKY’ler, BKY ortaklıkları, akredite

olmuş BKY ağları ve girişim şirketleri üzerinde Müsteşarlık tarafından kapsamı belirlenen

alanlarda risk değerlendirmeleri esas alınarak belirlenen örneklem üzerinden Kurul tarafından

yapılan denetim faaliyetlerini içerir.

(3) Kurul denetimlerini yıllık plan çerçevesinde yerine getirir. BKY’ler, BKY ortaklık-

ları, akredite olmuş BKY ağları ve girişim şirketleri Müsteşarlık ve Kurul tarafından talep

edilen tüm bilgi ve belgeleri ıslak imzalı ve/veya elektronik ortamda, istenilen şekilde zama-

nında vermekle yükümlüdür. Kurul denetime ilişkin raporlarını uluslararası denetim standartları

çerçevesinde hazırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Süreler ve tebligat

MADDE 47 – (1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen sürelerin başlangıcı ola-

rak evrakın Müsteşarlıktan çıkış tarihi ya da evrakın Müsteşarlığa giriş tarihi dikkate alınır.

Müsteşarlığa yapılan tüm başvurular, en geç bir ay içerisinde yazılı ve elektronik yolla veya

sadece elektronik yolla cevaplandırılır. BKY’lere, akredite olmuş BKY ağlarına, girişimcilere

ve girişim şirketlerine yapılan tebligatlar yazılı ve elektronik yolla veya sadece elektronik yolla

yapılabilir.

Bilgi sistemi

MADDE 48 – (1) Müsteşarlığa yapılan başvuruların işleme alınması için Müsteşarlık

tarafından talep edilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda BKY ağı veya BKY tarafından,

faaliyet raporları da girişim şirketleri tarafından elektronik ortamda Müsteşarlığın bilgi siste-

mine girilir. Belgelerin asılları ya da Müsteşarlık tarafından kabul edilmesi halinde örnekleri

de Müsteşarlığa gönderilir.

Akredite olmuş BKY ağlarının devreye girmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2013 tarihine kadar BKY lisansı ve BKS yatırımlarına

ilişkin vergi desteği almak ve BKY ortaklığına ilişkin bildirimde bulunmak için Müsteşarlığa

yapılacak müracaatlar doğrudan BKY’ler tarafından Müsteşarlığa yapılır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yö-
netmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 24/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun
11 inci maddesine ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 ve 33 üncü maddelerine dayanı-
larak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirle-

me, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış
olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2014 tarihine kadar bu Yö-
netmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/10/2010 27742
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Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam
edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde
onunu ve her halükarda on kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin yüzde
40’ından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam
edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam gider-
lerinin en az yüzde 75’i o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan
fonlarla karşılanan personel ile istihdam giderleri ilgili tanıtım grupları bütçesinden karşılanmak
suretiyle tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen
belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için görevi ve unvanı ile belirli süreli ve
özel hizmet sözleşmeli personel için ücret tavanı belirtilmek suretiyle, çalıştırılacak personel
sayısı bütçe imkanları dahilinde yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir, TİM’in uygun görüşü
ve Bakanlığın onayı ile sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) TİM ve Birlik merkezinde ve/veya irtibat bürolarında çalışan personelin ortalama
toplam haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle
dinlenme süresi, bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre TİM tarafından tespit edilir ve tüm
Genel Sekreterliklere bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Ücretleri peşin olarak ödenen, ancak ay içinde görevden ayrılan veya iş akdi fes-
hedilen personelden, görevden ayrılış tarihleri dikkate alınarak çalışmadığı günler için ödenen
ücret ve ikramiye tutarları geri alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Daimi hizmet sözleşmeli personele, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında;
a) A düzeyinde puan alanlara : 5.000,
b) B düzeyinde puan alanlara : 3.300,
c) C düzeyinde puan alanlara : 1.650,
gösterge rakamlarının Devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak su-

retiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren bildiği her bir yabancı dil için
ayrı ayrı brüt lisan tazminatı ödenir. Uluslararası kabul gören dil sınavlarından, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre YDS eşdeğeri A, B ve C düzeyinde puan alanlara
da, bu fıkrada belirtilen miktarlarda lisan tazminatı ödenir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Kasa Tazminatı”

“(1) Genel sekreterlikte, nakit ve değerli evrakı fiilen elinden geçiren ve tazmin ile so-

rumlu bulunan daimi hizmet sözleşmeli azami beş personele, muhtemel açıklarını kapatmak

amacıyla, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun ortak kararı ile aylık ücretinin %5’ini

aşmamak kaydıyla, belirlenecek oranda aylık kasa tazminatı ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Performans değerlendirmesi, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılır ve sonuç-

ları ilgili personele bildirilir. Performansı olumsuz değerlendirilen personel, bu duruma 1 ay

içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu durumda, atamaya

yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir. İki değerlendirme döneminde

üst üste olumsuz performans gösteren personelin genel sekreterlikle ilişiği Yönetim Kurulu

kararı ile kesilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Vekaletin fiilen yapılması esastır. Yönetim pozisyonlarında görev yapanların, izin,

geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde

bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetim pozisyonlarında vekaletin bir ast veya eşit

unvanda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekalet verilecek personel,

genel sekreterin onayı ile belirlenir. Genel Sekreter için 3 aya kadar yönetim kurulu başkanı

veya yetkilendireceği başkan vekili/yardımcısının onayı, 3 aydan uzun süreli vekalet hallerinde

ise yönetim kurulu kararı ve Bakanlık onayı gerekir. Genel Sekreterliğe vekalet edenlere, ve-

kalet görevinde bulunduğu üçüncü aydan itibaren, vekalet ettiği unvanın ücreti ile diğer mali

ve sosyal haklar verilir. Ancak bu durum vekalet eden için müktesep hak oluşturmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081

2- 3/4/2012 28253

3- 7/4/2012 28257

4- 15/6/2012 28324

15 Şubat 2013 – Sayı : 28560                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (ç) bendi,  ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.”

“b) Uzman Yardımcısı için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi

ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren

üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ve tasarım

bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tara-

fından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya

yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans

derecesi olmak.”

“(3) Yarışma sınavı, alınacak personelin unvanı, sayısı ve sınava ilişkin diğer bilgilerin

nerede ilan edileceği hususları sınavın başlama tarihinden en az bir ay önce TİM veya TİM ta-

rafından yetkilendirilen birlik tarafından ülke çapında yayımlanan tirajı en yüksek yedi gaze-

teden en az birinde ilan edilir. Yarışma sınavına katılmak için gerekli genel ve özel şartlar, alı-

nacak personelin unvanı, nitelikleri ve sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve başvuruda is-

tenecek belgeler ile sınav tarihi, saati ve yeri ayrıca ilgili birliklerin ve TİM’in internet sitesinde

son başvuru tarihine kadar yayımlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/9/2010 27692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/10/2011 28081
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF

MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya

Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Prim-

lere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “50 bin Türk Lirasına”

ibaresi “100 bin Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Baş-

kanı yürütür.

—— • ——
Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘‘öğretim üyeleri’’ ibaresi “öğretim eleman-

ları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/11/2006 26339

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/5/2008 26867
2- 15/1/2011 27816
3- 29/9/2011 28069

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/12/2012 28503
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Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gediz Üni-

versitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GUZEM): Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak

Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm programları için plan,

program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,
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b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin et-

kinliğini artırmak,

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve

yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-

teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli

ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile des-

teklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki

bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika program-

larının standartlarını belirlemek,

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri

almak,

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin

etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre düzenlemek,

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için

web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan

eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin

verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma

ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak

ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer

yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-

telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli

altyapıyı sağlamak,
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ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-

nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-

time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve ulus-

lararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan

eğitim konularında işbirliği yapmak,

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler

ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak, hazırlatmak,

h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-

manlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-

telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik

araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu

eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-

liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin

güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-

lendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ay süre ile gör-

evi başında bulunmaması halinde görevi sona eder. Müdürün görevi başında bulunmaması ha-

linde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu

üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının

da görevi sona erer.
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(2) Müdür Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı

ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinas-

yonunu sağlamak,

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları

uygulamak,

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ve uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği planlamak

ve Rektörlüğe sunmak,

ı) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program

ve bölümleri; bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rek-

törün onayına sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi

sırasında ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/

program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur.

Diğer üç üye; Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği

akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her

hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendi-

rilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti

üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezde görevli akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışındaki uzaktan

eğitim ile ilgili her türlü seminer, konferans, eğitim ve toplantılara katılımlarını sağlamak ama-

cıyla mali destek taleplerinin değerlendirerek rektörlüğe sunmak,
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ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,

g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden

elde edilen gelirler,

ç) Yardım ve bağışlar,

d) Diğer gelirler.

(2) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Üniversitesinden:
İZMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup,
başvuramayacağı ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğ-
renci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli belgeleri, son baş-
vuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ve-
rilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fa-
külte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK
tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanı
almış olması gerekir. Yüksek lisans sınavına öğrenci kabulünde ALES puanının yanı sıra ge-
rekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının %50’den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Tezsiz Yüksek lisans programına başvurabilmek için ise adayın, en az dört yıllık bir fakülte
veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Se-
nato kararıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği
takdirde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav-
ların birinden Senato tarafından belirlenen puanı almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans sı-
navına öğrenci kabulünde; ALES notu getirmenin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar
dışında, ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı
ile ALES şartı bulunmayan programlar için lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun de-
ğerlendirme ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.”

“(7) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve
ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendiri-
lirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendir-
mede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’ten alınan
puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mü-
lakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans
başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat ile ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kara-
rıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği takdirde
ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendiri-
lirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendir-
mede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES notu getir-
menin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar dışında, ALES’ten alınan puanın %50’si,
lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mülakatta alınan notun
%25’inin toplamından oluşur. ALES notu getirme şartı bulunmayan programlara kabul için
yapılacak değerlendirmede ise genel başarı notu; lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağır-
lıklı ortalamasının %50’si ile mülakatta alınan notun %50’sinin toplamından oluşur.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-
renciler; teorik derslerin %70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-
rundadır. Yarıyıl içindeki başarı ölçüm usulleri ile değerlendirmede göz önünde tutulacak sınav,
ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçimindeki ölçütler ve bun-
ların ağırlıkları, dersin sorumlusu tarafından dönem başında belirlenerek duyurulur. Yarıyıl so-
nunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.Yarıyıl sonu sınavlarına girmiş veya girme hakkı bulunan
fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı
halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere, başarısız oldukları her ders için bütünleme sınavı
hakkı verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞITLARI-PATİNAJ ZİNCİRLERİ İLE İLGİLİ

TEBLİĞ (TS 663) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/1)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 16/8/2007 tarihli ve 26615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG: 2007/24) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan,
TS 663 “Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri” standardının T1 tadilinin; 6.2.2 nci maddesi Türk
Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni imalat ve satış
safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 663 “Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri” standardı kapsamına
giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) TS 663 “Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri” standardı, TSE’nin mer-
kez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim
bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/11/2011 28106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/9/2012 28418
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 13/2/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-02

KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk-

şeker A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki

varlıkların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun çer-

çevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şart-

nameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun

13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 231 ada, 1 parseldeki 416,79 m2 lik taşınmazın

satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

191.000.- (Yüzdoksanbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Şeref AYDEMİR’e

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şeref AYDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan im-

tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 190.000.- (Yüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Meçe İnşaat

Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.

Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek

Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamak-

tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare le-

hine irat kaydedilmesine,  181.000.- (Yüzseksenbirbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren

Yunus Emre ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yunus Emre ASLAN’nın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 173.000.- (Yüzyetmişüçbin) Türk Lirası bedelle

dördüncü teklifi veren Hacı-Sabri Çelik Gıda Pazarlama İnşaat Tekstil Nakliye Kömür Petrol

Medikal İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Hacı-Sabri Çelik Gıda Pazarlama İnşaat Tekstil Nakliye Kömür Petrol Medikal İthalat İhracat

Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 170.000.- (Yüzyet-

mişbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Tekin KARAKOL’a İhale Şartnamesi çerçe-

vesinde satılmasına, Tekin KARAKOL’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin İdare ve

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 13/2/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-03
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk-

şeker A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki
varlıkların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun çer-
çevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şart-
nameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun
13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 245 ada, 1 ve 2 parsellerdeki 3.020,07 m2 lik ta-
şınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;
1.080.000.- (Birmilyonseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bilgiç İnşaat
Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat
İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.076.000.-
(Birmilyonyetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Habip AYDEMİR’e İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Habip AYDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 1.028.000.- (Birmilyonyirmisekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Cahit
KARAOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cahit KARAOĞLU’nun sözleş-
meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, te-
minatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle dör-
düncü teklifi veren Zekeriya SAVAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zekeriya
SAVAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-
mesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 930.000.- (Dokuzyüzotuzbin) Türk
Lirası bedelle beşinci teklifi veren Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret
A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nesce Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sa-
nayi Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 925.505.- (Dokuzyüzyir-
mibeşbinbeşyüzbeş) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat
Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ser-
vet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 925.000.- (Dokuzyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle yedinci
teklifi veren Orhan GÜNGÖR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Orhan GÜNGÖR’ün
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 921.000.- (Dokuzyüzyirmibirbin) Türk Lirası
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bedelle sekizinci teklifi veren Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşıma-
cılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Meçe İnşaat Temizlik Hayvancılık Yemek Mühendislik Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklin-
deki Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin İdare ve
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 13/2/2013
KARAR NO : 2013/ÖİB-K-04
KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk-

şeker A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki
varlıkların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun çer-
çevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şart-
nameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun
13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 246 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 6.405,11 m2

lik taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;
1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

1.660.000.- (Birmilyonaltıyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İhsan
KARAMIZRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan KARAMIZRAK’ın söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.650.000.- (Birmilyonaltıyüzellibin) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Servet Alpaslan Mühendislik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ti-
caret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Servet Alpaslan Mühendislik İn-
şaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 1.640.000.- (Birmilyonaltıyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Habip
AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Habip AYDEMİR’in sözleşmeyi im-
zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.525.000.- (Birmilyonbeşyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle
dördüncü teklifi veren Şeref AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şeref
AYDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki
Kararının onaylanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin İdare ve
Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 13/2/2013

KARAR NO : 2013/ÖİB-K-05

KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk-

şeker A.Ş.)’ye ait, Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki

varlıkların, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun çer-

çevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şart-

nameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun

13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada, 19 ve 20 parsellerdeki 479,28 m2

lik taşınmazın satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin;

1) İhale Komisyonu’nun 23/01/2013 tarih ve 04 sayılı “Söz konusu taşınmazın;

382.000.- (Üçyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut ORUÇ’a

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ORUÇ’un sözleşmeyi imzalamaktan im-

tina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 380.000.- (Üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ağmar

İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Ağmar İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 315.000.- (Üçyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi

veren Ali KARAKUŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali KARAKUŞ’un söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklindeki Kararının onay-

lanmasına,

2) Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin İdare ve

Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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12-2-2013   SALI 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Şubat 2013 

CUMA 
Sayı : 28560 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA ÇÖP KUTUSU ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla;  

4 kalem muhtelif cins ve miktarlarda çöp kutusu, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.02.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.  

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 1250/1-1 
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ŞOFÖRLÜK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacına binaen aşağıda belirtildiği gibi 1(Bir) adet hizmet alımı işi ihale 

edilecektir.     

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111  45500 

Soma/MANİSA 

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. İhale konusu hizmetin a) - 

 

 N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İ.K. No Dosya No 
İhale 

Tarih - Saati 

İşin 

Süresi 

1 Müessese Müdürlüğü hafif vasıta 

park sahasında bulunan araçların 

kullandırılması için Şoförlük 

hizmet alım işi (35 kişi) 

2013/17872 2013/299 
01/03/2013 

14:00 
365 gün 

  

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c)  İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

Manisa 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 

Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara 

ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 

No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve her iki ihalenin şartnameleri 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren bütün ihaleler için 60 

gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 1229/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 19K-2A/19K-2B pafta, 1838 ada,        

1 parsel nolu 29.331.29 m2 alana sahip ticari arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 27.02.2013 tarihinde 

Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’de 

Encümen huzurunda satılacaktır. Satışa çıkan gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. Muhammen 

bedeli 43.996.935,00,-¨ olup, geçici teminatı ise 1.319.909,00,-¨ dır. 
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 

Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir. 

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son 

müracaat günü olan 27.02.2013 tarihi saat 11.00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira 

Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulun yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)  

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)  

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

06) Şartname Bedeli Makbuzu. (¨ 50,00) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulun yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)  

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,  

03) Ticaret Sicil Belgesi, 

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, 

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü, 

06) Şartname Bedeli Makbuzu, (¨ 50,00) 

07) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 1043/1-1 
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BİNA SATILACAKTIR 

Kocaeli İl Özel İdaresinden: 

1 - Kocaeli İl Özel İdaresi mülkiyetindeki İstanbul, Fındıkzade, Denizabdal Mahallesi, 

Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, 694 m2 arsa üzerinde bulunan, bodrum+zemin+asma kat+6 

normal katlı (çelik konstrüksiyon çatı dahil) ve 4180 m2 kullanım alanlı bina 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır. 

2 - Söz konusu binanın muhammen bedeli 12.000,000,00TL, olup geçici teminatı 

360.000,00 TL'dir. 

3 - İhale 28.02.2013 Perşembe günü saat 14:00'de Kadıköy Mahallesi, Turan Güneş 

Caddesi, No:98, İzmit/KOCAELİ adresindeki Kocaeli İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni 

Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmek için geçici teminat ve şartnamesinde istenilen diğer 

belgeleri yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Kocaeli İl Özel İdaresi İhale Komisyonu 

Başkanlığına sunulmak üzere Encümen Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekir. 

6 - Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İlan olunur. 891/1-1 

—— • —— 

26 200 000 KG SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 26 200 000 kg su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile 

satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Işıklı- 

ARDEŞEN/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27 /02 2013 günü saat 14:00'e kadar Işıklı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilemez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Işıklı Ardeşen/RİZE adresinde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Satın Alma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 1064/1-1 
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4.000 ADET ARI KOVANI, 3.500 ADET ARI KOLONİSİ SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce 4.000 adet arı kovanı, 3.500 adet arı kolonisi (±% 20) satın 

alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 50,00.-TL 

bedelle temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin  % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05/03/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 425 59 55 1238/1-1 

————— 
TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların 
ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 2.732.500 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk 
çuvalı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

Teklif mektuplarının en geç 13.03.2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel 
Evrak Servisine teslim edilmiş olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit 
etmekte serbesttir. 

Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tel  : (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (312) 425 59 55 1237/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 4 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 
Satışı yapılacak arsaların; 
 

SIRA 

NO MAHALLE 

ADA 

NO 

PARS 

NO 

PARSEL 

ALANI 

BEHER 

m
2
/TL 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 DAGETEĞİ 406 2 8.957,60 300,00 TL 2.687.280,00 TL 80.618,40 TL 

2 DAGETEĞİ 407 5 7.215,87 275,00 TL 1.984.364,25 TL 59.530,93 TL 

3 DAGETEĞİ 408 2 10.186,12 350,00 TL 3.565.142,00 TL 106.954,26 TL 

4 DAGETEĞİ 806 1 7.713,00 325,00 TL 2.506.725,00 TL 75.201,75 TL 
 
1 - İhale 28 ŞUBAT 2013 Perşembe günü saat 14:00'de Belediye Encümenince Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 
2 - Teklifler en geç ihale saatine kadar belediye encümenine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 
3 - Geçici teminat muhammen bedelin %3”ü kati teminat ihale bedelinin % 6’sidir. 
4 - İhale şartnamesi 25,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır.  
İlan olunur. 1118/1-1 
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A - a) Dosya No : 2013/04 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM MADENİ YAĞ 33.360 KG 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 45 gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 07/03/2013 Saat: 14.00 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  : 

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

Vakıfbank Afşin Şubesi  

  Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 1138/1-1 
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İNŞAAT YAPIMI VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adapazarı Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU:  

Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Adalı Serdivan mah. 14 pafta, 1528 ada, 152 nolu 

parsel üzerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

idarenin uygun göreceği proje uyarınca arsa payı karşılığında tüm giderleri yüklenici firma 

tarafından karşılanmak suretiyle işletme hakkının gelir paylaşımı düzenleme şeklinde inşaat 

yapımı ve işletme işi ihalesidir.  

2 - İHALENİN USULÜ: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 

yapılacaktır.  

3 - YAPIM SÜRESİ:  

Yapım süresi: Yer tesliminden itibaren 22 (yirmiiki) aydır.  

4 - İHALENIN NEREDE, HANGI SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI:  

İhale 26/02/2013 Salı Günü saat 13:30 da Cumhuriyet mah. Kolağası Sok. No. 3 

Adapazarı-SAKARYA adresinde hizmet veren Adapazarı Belediyesinin Meclis Salonunda 

Belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır. 

5 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: 

İhale şartnamesi Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edilecektir.  

Şartname Bedeli: 1.000,00 ¨ dir.  

6 - TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ: 

Teklifler 26/02/2013 Salı Günü saat 12:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

7 - İSTENİLEN BELGELER: 

a - Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.  

b - Vergi borcu olmadığına dair belge.  

c - İhaleye katılacak gerçek kişi ise Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, temsili 

durumda ise noterce tasdikli vekaletname 

d - İhaleye katılan tüzel kişilik ise Ticaret Sicil Gazetesi ve ihaleye katılacak kişinin tüzel 

kişilik adına yetkili olduğuna dair belge.  

e - Şartname aldığına dair belge.  

f - Muammen bedel : 60.359.005,00 ¨ 

Geçici teminat bedeli : 3.621.540,30 ¨ 

g - 2.750.000,00 ¨ İhale Bedeli alınacaktır.  

h - Mali yeterlilik: Taliplilerin bankalardan kullanılabilir durumda 10.000.000,00 ¨ den az 

olmamak üzere nakit durumu bildirir belge. Bankalardan alınacak yazı ile kanıtlanacaktır.  

ı - İş Bitirme: Benzer işi kendi mülkiyetinde minimum 40.000 m2 lik inşaat alanına sahip 

bir alışveriş merkezini tamamlamış ve işleten veya tek sözleşmeye dayalı minimum 60.000 m2 lik 

iş bitirme belgesi alan (Kendi mülkiyetini yapıp işletenler iskan belgesi ile belgelemek, tek 

sözleşmeye dayalı işlerde iş bitirme belgesi ile belgelemek zorundadır.) 

j - Yeminli mali müşavir tarafından onaylı Son 5 (beş) yılın ciro ortalaması 150.000.000,00 ¨ 

az olmamak.  

k - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir. 

İlan olunur.  1065/1-1 
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380/154/OG KV OSB TRAFO MERKEZİ VE 2 KM ÇİFT DEVRE 2*3 BUNDLE 

954 MCM EİH İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan 380/154/OG kV 

OSB Trafo Merkezi ve 2 km çift devre 2*3 Bundle 954 MCM EİH işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İDARENİN 

a) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Başpınar/GAZİANTEP 

b)- Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342- 337 11 01 – 9 Faks: 0342- 337 13 71 

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN 

a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin artan 

enerji ihtiyacını karşılamak üzere 380/154/OG 

kV OSB Trafo Merkezi ve 2 km çift devre 2*3 

Bundle 954 MCM EİH’nın (EİH ‘nin her iki 

toprak telinin de 24 fiberli N-SMF, ITU-T 

G.652.D standartlarında OPGW’li olarak) teklif 

birim fiyat esaslı malzeme + montaj yapım 

işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : 14 ay’dır. 

3- İHALENİN 

a)- Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

b)- Tarih ve Saati : 12.03.2013 – Saat: 14.00 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, 

kamu veya özel sektöre, bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve en az %70‘ lik kısmının 

kusursuz gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %70‘ i 

oranında ihale konusu 380/154/OG kV OSB Trafo Merkezi ve EİH işi ile ilgili belge aslı ile bu 

belgeyi tevsik etmek amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır. 

5) İdari şartnamede belirtilen yapı araçları ve anahtar teknik personele ait noter onaylı 

taahhütname 
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c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %10‘ u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 50. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %3,5 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

13.00‘ e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca 

onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dökümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 1165/2-2 
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TTK İHTİYACI OLARAK 3 KALEM YANGINDAN KORUNMAK İÇİN KÖPÜK, 

MUKAVEMETLİ VE PROJEKSİYON DOLGU KÖPÜĞÜ ALIMI 4734 SAYILI  

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/15725 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

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

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: 

Miktarı: 

(m³) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

3 Kalem Yangından Korunmak 

İçin Köpük, Mukavemetli ve 

Projeksiyon Dolgu Köpüğü 

1 - Köpük malzemesi sıvı (Lunafleks Köpük) 

2 - Mukavemetli Dolgu Köpüğü 

3 - Projeksiyon Köpüğü 

1350 m³ 

2850 m³ 

850 m³ 

 TOPLAM: 5.050 m³ 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 04.03.2013 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1317008 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - Firmalar tekliflerinde sıvı köpük malzemesi teklif edeceklerdir. Toz köpük 

malzemesi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 

dökümanlarla teyit edilecektir. 

Firmalar teklifleriyle birlikte 3m³ köpük elde edebilecek miktarda sıvı köpük malzemesi 

teslim edeceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya EURO olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
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hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.03.2013 Pazartesi- saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebilecektir. Ancak her bir iş 

kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1268/1-1 

—— • —— 

ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ): 

İhale ilanı 16.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Afşin-Elbistan A T.S. İşletme 

Müdürlüğüne ait 4 adet ünite ve bu ünitelerin ortak barasında bulunan mevcut koruma rolelerinin 

demontajı ve yerlerine yeni nesil mikroişlemcili çok fonksiyonlu, haberleşmeli elektronik 

rolelerin temini ve montajı, bara fiderlerini izleme amaçlı her ünite için ayrı ayrı ve ortak bara için 

ayrı bir scada sistemi kurulması, yapılan işlere ve teçhizata ait tüm proje, belge ve 

dokümantasyonun sağlanması ve yenilenen sistemin garanti kapsamında işletmeye alınması” 

ihalesine ilişkin İdari Şartnamede yapılan değişiklik aşağıda yer almaktadır. 

İdari Şartnamenin; “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinin 7.3.1 alt bendinin (b) fıkrası: 
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“b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'ından az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

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

belgenin sunulması zorunludur.” şeklinde yazılmış olup, 

“b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

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

belgenin sunulması zorunludur.”  şeklinde değiştirilmiştir. 1260/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2013 – Sayı : 28560 

 

TTK İHTİYACI OLARAK 7.509 ADET MADENCİ VE ENDÜSTRİYEL BARET ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/16789 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 84  

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

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

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

7.509 Adet 

Madenci ve endüstriyel baret 

1 - Madenci Bareti 

2 - Endüstriyel Baret 

7.132 Ad. 

377 Ad. 

 TOPLAM: 7.509 Adet 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 04.03.2013 Pazartesi – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1317009 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
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f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - TS Uygunluk Belgeli veya yabancı menşeli sertifikalı firmalar üretimleriyle ilgili 

olarak 1’er adet baret numunesi, sadece şekil, görünüş ve sertifika işaretleri yönünden incelenmek 

üzere teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

Firmalar teklifleriyle birlikte CE ve TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

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

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.03.2013 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemindeki miktarlar 

için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
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11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1262/1-1 

—— • —— 

KAZAN BORU DEĞİŞİMİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kazan Boru Değişimi Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2013/15944 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 

Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 0 252 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr  

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü’nün OB660 TIP II. Ünite kazanının 

yaklaşık + 40 m ile 60,5 m kotları arasında bulunan 42 

adet RHT 2 kızdırıcı paketleri ve 16 adet SHT 2 Paket 1. 

Kızdırıcı serpantinlerinden bölüm 3’te öngörü miktarları 

ve bölüm 4 te iş tanımı yapılan boruların ünite devre dışı 

kaldığı süreç içinde demontajı, montajı ve imali işidir. 

Boru, dirsek ve “U” boruları malzemeleri KEAŞ 

tarafından verilecektir. Dirsekler ve U lar firma 

tarafından KEAŞ’ca verilen borulardan bükülecektir. 

İhale konusu iş özel teknik şartnamesi esaslarında 

yaptırılacaktır. 

b) Yapılma yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören/Milas/MUĞLA  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden 

itibaren yer tesliminin yapılmasına müteakip 35 takvim 

günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05 Mart 2013 Salı günü, saat : 14:00 

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını posta yoluyla da satın 

almak mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı satın alacak olan isteklilerin 60,00,-TL doküman 

bedelini idaremizin Vakıfbank Milas Şubesi nezdinde bulunan TR190001500158007267898036 

nolu carihesabına yatırarak bir yazı ile doküman talebinde bulunabilirler. 
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5 - Teklifler, 05/03/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 

esaslarınca yapılacaktır. 

11 - İstekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için; 

a) İş Deneyim Belgesi, 

b) Makine, teçhizat, ekipman parkı listesi, 

c) Öngörülen İş Programı, 

d) Şantiye Şefi ile ilgili bilgiler ve referansları, 

e) Kaynak İşleminde kullanılacak kaynak teline ve elektrotlarına ait bilgiler, 

f) Kaynakçılara ait sertifikaları 

sunacaklardır. 

12 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 1211/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1- Satışa esas bedeli en az 188,99 TL. ile en çok 13.392,99 TL. arasında değişen; 

20/02/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,90 TL., en çok 

1.339,30 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araba baskı balatası, deniz motoru, bebek 

arabası, sörf tahtası, şanzıman, laptop, süt soğutucu, tuz havuzu vs. cinsi 20 (yirmi) grup eşya; 

açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale 

salonunda 21/02/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1242/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Kocaeli PTT Başmüdürlüğünden: 

Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtımı Hizmetleri İşi Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale No : 2013/16062 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacı Halil Mh. Cumhuriyet Meydanı No:9 

GEBZE/KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 262 642 35 13 -0 262 642 35 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kocaeli_malz@ptt.gov.tr 

 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mektup postası gönderilerinin 191 işçi ile dağıtımı 

hizmetleridir.  

b) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğünün hizmet alanıdır. 

c) İşin süresi : 245 (ikiyüzkırkbeş) takvim günüdür. (İşe başlama 

tarihinden itibaren 31/12/2013 mesai bitimine kadar.) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğü 4. Kat Gebze/KOCAELİ 

b) Tarihi ve saati : 26/02/2013 Salı günü, saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2 - İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi 

odası veya meslek odası belgesi;  

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

4.1.5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.6 - İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.10 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname  

4.1.11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin (b), (c), (f) ve (h) 

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon ¨’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.  

Bilançonun ibraz edilmesi halinde; 

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

en az 0,10 olması, 

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki 

yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara 

eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları 

sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu 

takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen 

istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir. 

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider 

oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı 

ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2013 – Sayı : 28560 

 

sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot 

ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir. 

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan 

bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya 

da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir 

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1.  

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,  

Sunulacaktır. 

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz.  

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 
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düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere 

göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir. 

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum 

ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim 

belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; 

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme 

ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili 

hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek 

makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali 

müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik 

prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili 

sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya 

istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede 

belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate 

alınamaz. 

4.3.2. İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilebilecek işler: Personel çalıştırılmasına 

dayalı olarak yaptırılan posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya 

posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - İhale dokümanı KOCAELİ PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-¨ (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 26/02/2013 tarihi, saat 10:00’a kadar Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve 

Teknik Birimler Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden işin süresinin tamamını 

kapsayacak şekilde birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - İhale ceza ve yasaklar haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin 

(g) bendi uyarınca istisnalar kapsamında olup, İhalede PTT Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği 

hükümleri uygulanmaktadır. 

İlan olunur. 1144/1-1 
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük Müşavirlik Hizmeti Satın Alma İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/17319 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86  

  06100 Çankaya ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon : (0312) 207 27 93 

  Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74 

c) Elektronik Posta Adresi : ekaptan@tpao.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına yurtdışından 

Mersin, İstanbul, Ankara ve diğer gümrüklere gelen her 

türlü malzeme ve ekipmanın ithali veya ihracına ilişkin 

Gümrük Müşavirlik hizmetlerinin 3 yıl süre ile hizmet 

alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : Mersin, İstanbul, Ankara ve Muhtelif yurtiçi gümrükler 

c) İşin Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü, Makine-İkmal ve İnşaat Daire 

Başkanlığı 7. Kat Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 08/03/2013   14:00 

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar: 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler : 

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

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 

numarası. 

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

Belgesi; 

l) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış. 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

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

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 10 maddesinin (a), (b). (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

e) İstekliler, tekliflerini hazırlama aşamasında, ihale dokümanında teknik yada idari 

yönden açıklama isteyebilirler. İdari veya Teknik şartnamede tekliflerin hazırlanmasını veya işin 

gerçekleştirebilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların idarece tespit edilmesi halinde 

idarece yapılacak açıklama ihale dokümanı alan tüm isteklilere faks ile bildirilir. Bu faks istekli 

tarafından onaylanarak teklif ile birlikte verilir. 
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f) Birden fazla gerçek tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 

Bu durumda sözleşme ve imzalanmadan önce notere onaylatacakları ortaklık sözleşmesi ile 

birlikte Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağında belirtildiği ortak girişim beyannamesini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

g) İhale dokümanının satın alındığını gösterir banka dekontu. 

h) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları 

dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

i) Aslı istenen belgeler ortaklığımızca “aslı idarece görülmüştür” ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye geri verilir. 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

I) İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin 

taahhütname. 

m) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (k), (1)’de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

n) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

o) 500.000 (Beşyüzbin) TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 

p) İş Deneyim Belgesi: İstekliler son beş yıl içinde Sanayi Sicil Belgesine sahip kamu 

veya özel sektörde aynı sözleşmeye ait 1 yıllık süre zarfında CIF bedeli 50,000 USD’nın üzerinde 

olan en az 250 adet (ikiyüzelli) gümrük beyannamesi tescil ettiğini belgeleyeceklerdir. 

r) Gümrük kanunu çerçevesinde Gümrük Müşavirlik Belgesi 

s) İstekli veya iş ortaklığı yapılarak ihaleye katılınması halinde pilot ortağın sahip olduğu 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

t) İhaleye katılacak firmalar, Gümrük Müşavirlik Hizmeti sektöründe en az 10 (on) yıldan 

beri faaliyet gösteriyor olduklarını belgeleyeceklerdir. 

u) Teklif verecek firma, kendisinin veya iş ortaklığı yapılması halinde ortaklardan biri, 

birkaçı veya tamamının Ankara, İstanbul ve Mersin’de şubesinin olduğunu belgeleyecektir. 

v) Teklif verecek firma kendisinin veya iş ortaklığı yapılması halinde ortaklardan biri, 

birkaçı veya tamamının Ankara, İstanbul ve Mersin ofislerinde en az birer tane ve gümrük 

müşaviri ve en az birer gümrük müşavir yardımcısı istihdam ettiklerini ve pilot ortağın istihdam 

ettiği gümrük müşavirinin en az 10(on) yıllık gümrük müşavirliği tecrübesine sahip olduğunu 

belgeleyeceklerdir. 

5 - İhale sadece Yerli İsteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı; 

T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 

622 No’lu odada görülebilir ve şartname bedeli 100,-TL. karşılığı Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu 

TL. için 0684-00158007290224965 (IBAN No TR970001500158007290224965) No’lu T.P.A.O. 

hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip aynı adresten temin edilir. 

İSTANBUL SATIN ALMA VE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

İstanbul Gümrük ve Satın Alma Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Atatürk Caddesi EGS Business 

Park Blokları B2 Blok Kat: 7 No:253-254 34149 Bakırköy/Yeşilköy/İstanbul adresinde ve 

şartname bedeli 100,-TL. karşılığı Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu 0684-00158007290224965 

(IBAN No TR970001500158007290224965) No’lu T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, temin 

edilebilir. (Havale parası alınmayacaktır.) 
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(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi 

numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler. 08/03/2013 tarih ve saat 14.00'e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ 

GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak verecek olup, ihale sonucunda, 

ihale edilen istekli ile işin tamamı üzerinden sözleşme yapılacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - İdari Şartname hükümlerine göre komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda, 

ihale ekonomik açıdan en uygun görülen teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 1222/1-1 

—— • —— 

POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Adana PTT Başmüdürlüğünden: 

Posta gönderilerinin dağıtımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/16929 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 

Sokak No: 3  01102 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve faks numarası : 0322 4599848/159 Faks:0322 4588415 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : adana_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 56 Bisikletli işçi ile posta gönderilerin taşıma ve 

dağıtımı, hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Adana PTT Başmüdürlüğü Seyhan, Yüregir Posta 

Dağıtım Merkez Müdürlükleri  

c) İşin süresi : 01/04/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihi mesai 

bitimidir. (9 aydır) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 

Sokak No:3 5.kat komisyon odası 01102 Seyhan/Adana  

b) Tarihi ve saati : 28/02/2013 tarihinde saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2 - İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi 

Odası veya meslek odası belgesi; 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4 - Teklif mektubu, 

4.1.5 - Geçici teminat, 

4.1.6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olmadığına ilişkin taahhütname, 

4.1.8 - İsteklinin, iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.9 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

4.1.10 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.11 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az 

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler verilecektir. 

4.1.12 - İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan 

kiralayacakları taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi 

öz malı taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce 

idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2), (4.1.3), (4.1.7) ve (4.1.12)’da yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - İhale dokümanı, Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 Sokak No: 3 4. kat 

İdr. ve Sos. İşl. Müd. (Malzeme ) 01102 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve 100.00-, (KDV 

dahil) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 28/02/2013 tarihi saat 10.00’de kadar Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş 

Mah. 64019 Sokak No: 3 4. kat İdr. ve Sos. İşl. Müd. (Malzeme) 01102 Seyhan/ADANA adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 1233/1-1 
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TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 8 ADET 

MAKAS DİL TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/17569 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

İHTİYACI OLAN MAKAS DİL TAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

2 -  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 07.03.2013 saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

100,00.-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. 1177/1-1 

—— • —— 
SAKARYA KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT, BAKIM ONARIM  

İHALESİ ERTELENMİŞTİR 

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 22.02.2013 günü saat 

14:30’da yapılacağı duyurulmuş olan “SAKARYA KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT BAKIM 

ONARIM’’ ihalesi 11.03.2013 tarih saat 14:30’a ertelenmiştir. 1241/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

09/02/2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de 1034/1-1 ilan numarası ile yayınlanan 

Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin 1. dereceli Doçent (Daimi) Öğretim Üyesi 

ilanında, Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı yazılması gerekirken sehven Bahçe 

Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı yazılmıştır. İlanımızın hatalı bölümü aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiş olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 
 

Birimi Unvanı A.B.D Drc Adet Aranan Nitelikler 

Tarım ve 

Doğa Bil. Fak. 

Doç. 

(Daimi) 

Tarla Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 

1 1 Yem Bitkileri ve Çayır 

Mera Konusunda Çalışmış 

olmak. 
 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Eğitim Fak. Binası Kat 3 Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 1085 1266/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşulları yerine 

getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 

olarak Profesörler alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 

Aranan Şartlar 

Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü; 

1. Elektromagnetik Alan Teorisi konusunda deneyimli olmak, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü; 

1. İş Hukuku konusunda deneyimli olmak, 

 

Adayların; 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım) ilan 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektronik 

Mühendisliği 
Prof. 1 

Elektromagnetik Alan Teorisi 

konusunda deneyimli olmak, 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret 
Prof. 1 

İş Hukuku konusunda 

deneyimli olmak, 

 

Başvuru adresi 

Gedik Üniversitesi 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı  

 

İlgili Kişi: 

Hülya ELİBOL 

 

Adres: Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

Tel  : 0216 4524585-86/1158 

Fax: 0216 452 87 17 1243/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 

İLAN TARİHİ : 15 Şubat 2013 

SON BAŞVURU TARİHİ : 01 Mart 2013 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 

, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş  

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )  

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması)  

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise( varsa)  

atama yazısı) 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

NOTLAR 

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 

başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir.  

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: 444 84 58  Faks: (312) 342 84 60 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği  
Yrd. Doç. 1 

Üniversitelerin Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümünden mezun 

olmak, web arama motorları 

mimarisi, arama motorlarına yönelik 

paralel programlama, grid mimarisi, 

sosyal ağlar, veri madenciliği, 

donanım ve donanımsal yazılımlar 

konusunda uzman olmak,  

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Yrd. Doç. 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünden mezun olmak, paralel 

ve yüksek başarımlı hesaplama, 

büyük veri (Big Data) ve veri 

çoklaması konularında uzman olmak,  

 1281/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör kadroları daimi statüdedir, 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ : 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, 

yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım 

dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 

17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 

15.gündür. 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der 

 Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1   

Gıda Mühendisliği  Profesör 1 1   

TIP FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ün.vanı Adedi Der 

 Radyoloji Profesör 1 1   

FEN FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Anorganik Kimya Profesör 1 1   

Zooloji Profesör 1 1   

Atom ve Molekül Fiziği Profesör 2 1   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Profesör 1 1   

Güney-Batı(Oğuz)Türk L.E Profesör 1 1   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

 
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Muhasebe ve Finasman Profesör 1 1   

İktisat Politikası Profesör 1 1 Makro iktisat 

alanında çalışmış 

olmak, 

Ekonometri Profesör 1 1   

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1   

Kimya Eğitimi Profesör 2 1   
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Kimyasal Teknolojiler Profesör 1 1   

Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1   

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Tefsir Profesör 1 1   

Hadis Profesör 1 1   

Tasavvuf Profesör 1 1   

Din Sosyolojisi Profesör 1 1   

Din Felsefesi Profesör 1 1   

Felsefe Tarihi Profesör 1 1   

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Yetiştiricilik Profesör 1 1   

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

  
 

 Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der 

 Gazetecilik  Profesör 1 1   

 1244/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Kemerhisar-Pozantı Otoyolunun Niğde Güney (Km: 287) ile Niğde Kuzey (Km: 279) 

arasındaki 8 km.lik kesiminin 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince 

trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  

1 - Otoyolun bu kesimi 15/02/2013 tarihinde trafiğe açılacaktır.  

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4 - Bu kesimde asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade 

ettiği limitlerdir.  

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Banketde) durulabilir. 

6 - Erişme Kontrollü olarak trafiğe açılan bu kesimde Karayolları kamulaştırma alanı 

içinde, dışında otoyol trafiğine etken hitap eden yerlere reklam ilan levhaları konulması ve 

müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtım levhaları koymak istemeleri 

halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir. 

7 - Kemerhisar-Pozantı Otoyolunun Niğde Güney (Km: 287) ile Niğde Kuzey (Km: 279) 

arasındaki 8 km.lik kesimleri arasındaki otoyol güzergahına tehlikeli madde taşıyan araçların 

girmeleri yasaktır. 

8 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4288 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin

Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik

— Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri ile İlgili Tebliğ (TS 663) (No: MSG-MS-2013/1)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-02

Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-03

Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-04

Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-05

Sayılı Kararı

NOT: 14/2/2013 Tarihli ve 28559 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Üniversite Yönetmelikleri
yayımlanmıştır.

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


