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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Mart 2013
       69471265-305-2848

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Mart 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   22 Mart 2013
      68244839-140.03-88-235

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2848 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mart 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Mart 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28598



YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, 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) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gönüllü çalışan: Merkezde duyulan ihtiyaç çerçevesinde belirlenen hizmetlere, gö-

nüllülük ilkesine göre katkıda bulunan alanında uzman kişiyi ya da öğrenciyi,
b) Merkez (KTÜPDRM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-

berlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Stajyer: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, reh-

berlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programlarına kayıtlı öğrencilerle diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına bireysel, sosyal, eği-
timsel ve mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

(2) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere

bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda gelişimsel ve ilişki odaklı bireysel ve grupla psi-
kolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını
sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü her türlü
rehberlik programlarını düzenlemek.
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ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile koordinasyon içinde

çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluş-
turmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerek-
tiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon
çalışmaları yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-
zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak kamu kuruluşları özel sektör ve uluslararası
kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlamak, ulusal
ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlemek
ve sertifikalar vermek.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayımlamak.
i) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğe

katılmak.
j) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği
sunmak, danışmanlık yapmak.

k) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında üniversite personeline yönelik eğitim çalış-
maları yapmak.

l) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde üniversitenin psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Bu şartlara uygun bir öğretim
elemanı bulunmadığı takdirde Müdür, Merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan uzman
personel arasından görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirile-
bileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarının amacı doğrultusunda yürütülmesi, denetlenmesi ve
Merkez personelinin çalışmasından Rektöre karşı sorumlu olan Müdür aşağıdaki görevleri
yapar:

a) Merkezin yıl sonu çalışma raporunu Rektöre sunmak.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı, yarı zamanlı ve gönüllü uzman personeller ile

stajyer öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
c) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amacına uygun olarak ve

koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin; öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda

çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını ve planlanmasını gerçekleştirmek.
d) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler ge-
liştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

g) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel yeterliliğini ve idari ya-
pının bu bilimsel gelişime uygun olmasını sağlamak.

ğ) Merkez çalışanlarının uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki
alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

h) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili tüm
ulusal/uluslararası etkinliklere katılmak.

ı) Merkez çalışanlarının eğitim-öğretim yılı içinde sundukları hizmetlerin etkinleştiril-
mesi için kendi aralarında düzenlenen haftalık vaka ve gözetim toplantıları başta olmak üzere
tüm toplantıları yıllık çalışma programı çerçevesinde düzenlemek.

i) Merkez çalışanlarının personel işlerine ilişkin işlemlerini yürütmek.
j) Merkezde görevlendirilecek uzman personel adaylarını ilgili mevzuat hükümlerine

göre seçmek ve seçilen adayları Rektörlüğe bildirmek.
k) Merkezde görev yapacak stajyer öğrencileri belirlemek.
l) Merkezdeki araştırma ve eğitim projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlamaları

ve uygulamaları gerçekleştirmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim ele-

manları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak
iki ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü öl-
çülerde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bütçesini, personel ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını

hazırlamak ve teklif etmek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2013 MART GÜNSÜZLERİ            KILIÇ 
1200-2 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Mart 2013 
PAZARTESİ Sayı : 28598 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Van 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/217 
Mohalled ve Şeker oğlu, 01/01/1987 doğumlu, Afganistan uyruklu sanık Karam 

RASHIDI (Kerem Raşidi) ile Lütfullah ve Nergis oğlu, 1984 doğumlu sanık Muhtar HOSSEYNİ 
(Mokhtar HOSSEINI) hakkında resmi belgede sahtecilik mahkememizde suçundan açılan kamu 
davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Mahkememizin 07/02/2013 tarih ve 2012/217 esas, 2013/46 karar sayılı ilamı ile, atılı 
suçun unsurları oluşmadığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince sanıkların beraatlerine, adli 
emanete kayıtlı NEMAT KARIMI adına düzenlenmiş 1 adet E 19368204 seri nolu İran pasaportu 
ve SAEID SAYADI adına düzenlenmiş 1 adet U 14606690 seri nolu Iran pasaportunun dosyada 
delil olarak saklanmasına karar verilmiştir. 

Sanıkların açık adres bilgileri mevcut olmadığından gerekçeli karar kendilerine tebliğ 
edilemediğinden, 7201 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş 
olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 
içerisinde temyiz olunmadığı takdirde kesinleşeceği; 

İlan olunur. 1935 
—— • —— 

Hassa Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/102 
Karar No : 2013/67 
Hindistan uyruklu mağdurlar Kulvir Singh, Rejinder Singh, Gurdeep Kumar, Kongo 

uyruklu mağdur Moussa Woussouboure, Somali uyruklu mağdur Abdurrisel Abdihasan, Eritre 
uyruklu mağdurlar Marta Zennebe Hallameram, Sara Cemel Abrak, Lidya Abraham Hayli, Selam 
Kahsay, Semira Adem Hüseyin, Senaa Tekla Beyni, Almas Asmeleş, Lemlem Maha, Gala Ayle 
hakkında sanıklar Cengiz Duran, Emrah Çatal, Abdullah Kanık, Mustafa Çamlıbel ve Şerif 
Burkay'ın göçmen kaçakçılığı suçundan açılan kamu davasında; sanıklar Cengiz Duran, Abdullah 
Kanık, Mustafa Çamlıbel ve Şerif Burkay'ın TCK'nın 79/1-a maddesi gereğince 2 yıl 3 ay hapis 
ve 60'ar TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanık Emrah Çatal'ın 1 yıl 11 ay 15 gün hapis 
ve 40 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, 
mağdurların Hindistan, Kongo, Eritre ve Somali ülkesinde ikamet ettiğinden tebliğ 
edilemediğinden; ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur. 1938 
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Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 KARTEPE/KOCAELİ 
Esas No : 2012/147 
Karar No : 2012/92 
Firar suçlarından sanık İsmail ve Hacer Oğ. 1989 doğ. Uşak Banaz Paşacık Ky NF. Kyt. 

Erdal DÖŞEMECİ hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 24 Mayıs 2012 
gün ve 2012/147-92 EK. Sayılı kararıyla; 

1) Sanık P. Er Erdal DÖŞEMECİ’nin 30 Nisan 2011-07 Ekim 2011 tarihleri arasında firar 
suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR 
YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

T.C.K.’nun 62’nci maddesi gereğince, cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, 
NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 07 Ekim 2011-12 Ekim 2011 tarihleri arasında nezarette ve yolda geçirdiği 
süreler ile 12 Ekim 2011-18 Kasım 2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 
T.C.K.nun 63 ncü maddesi uyarınca CEZASINDAN MAHSUBUNA, 

Yasal imkânsızlık nedeniyle SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVİRMEYE VE ERTELEMEYE 
YER OLMADIĞINA, 

Sanığın daha evvel kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunduğu anlaşıldığından, müsnet firar 
suçu nedeniyle infazın T.C.K.nun 58/6 ncı maddesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 nci maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ 
İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, 

T.C.K.nun 58/6-7 nci maddesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 108/4 ncü maddesi uyarınca sanık hakkında cezanın infazından sonra 
başlamak üzere BİR YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, 

Denetim süresinin sanığa her hangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 
görevlendirilmeden GEÇİRİLMESİNE, 

2) Sanık P. Er Erdal DÖŞEMECİ’nin 20 Kasım 2011-18 Ocak 2012 tarihleri arasında 
firar suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren 
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

T.C.K.’nun 62’nci maddesi gereğince, cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, 
NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 18 Ocak 2012-19 Ocak 2012 tarihleri arasında nezarette ve yolda geçirdiği süreler 
ile 19 Ocak 2012-12 Nisan 2012 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63 
ncü maddesi uyarınca CEZASINDAN MAHSUBUNA, 

Yasal imkânsızlık nedeniyle SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVİRMEYE VE ERTELEMEYE 
YER OLMADIĞINA, 

Sanığın daha evvel kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunduğu anlaşıldığından, müsnet firar 
suçu nedeniyle infazın T.C.K.nun 58/6 ncı maddesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 nci maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ 
İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, 

T.C.K.nun 58/6-7 nci maddesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 108/4 ncü maddesi uyarınca sanık hakkında cezanın infazından sonra 
başlamak üzere BİR YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, 

Denetim süresinin sanığa her hangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 
görevlendirilmeden GEÇİRİLMESİNE, 

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, 
gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ 
edilememiş olması sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN 
TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük 
süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz etmek hakkı bulunmaktadır. Temyiz 
başvurusunu Mahkememize, başka bir askeri Mahkemeye veya Adliye Mahkemesine dilekçe 
vermek suretiyle veya belirtilen süre içerisinde Askeri Mahkeme/Askeri Savcılık tutanak katibine 
bu hususta tutanak tanzimi için beyanda bulunmakla, asker kişi ise en yakın birlik komutanına 
veya askeri kurum amirine bu hususta tutanak tanzimi için beyanda bulunmakla yapabileceği, 
kararın temyizi halinde temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı ilanen 
duyurulur. 1895 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı olan 

Microsoft kurumsal lisans ve yazılımlar kuruluşça istenen teknik özelliklerine ve markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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 teknik özellikler ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.04.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III 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, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik özelliklerine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 2509/1-1 
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HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINA YANAŞAN GEMİLERE 
YÜKLEME BOŞALTMA İŞLERİNDE KULLANMAK ÜZERE MHC VİNÇ KİRALAMA 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/32551 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü 

Harem iskele caddesi HAYDARPAŞA/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20/4707    FAKS: 0216 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bir adet MHC iş kiralama hizmet alımıdır. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım Komisyonu Başkanlığına 10/04/2013 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD HAYDAR PAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü veznesinden 
KDV Dahil 200. TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2424/1-1 
————— 

SÖNDÜREN 2 RÖMORKÖRÜNÜN TÜRK LOYDU KONTROLÜNDE 5 YILLIK HAVUZ 
SÖRVEYİ İÇİN HAVUZA ALINARAK GEREKLİ GÖRÜLEN BAKIM VE  

ONARIMLARI YAPTIRILACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2013/32869 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : (0 216) 348 80 20/4707 - (0 216) 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : Teknik Şartname doğrultusunda 1 Adet Deniz 

Aracının Tamir Bakımı 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 08/04/2013 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 
100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2425/1-1 
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ALÇAK BASINÇ ISITICISI (RH30 B001) ÜST VE ALT BÖLMELERİNİN TEKNİK 
ŞARTNAME ESASLARINDA GÖVDE HARİÇ KOMPLE (BORULAR, AYNA,  

PERDELER, BUHAR KASASI DÂHİL) YENİ OLARAK İMALATININ  
YAPILMASI (MALZEME, İŞÇİLİK VE NAKLİYELERİ DÂHİL) VE  

TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüze ait 1 adet Alçak Basınç Isıtıcısı (RH30 B001) üst ve alt bölmelerinin 

teknik şartname esaslarında gövde hariç komple (borular, ayna, perdeler, buhar kasası dâhil) yeni 
olarak imalatının yapılması (malzeme, işçilik ve nakliyeleri dâhil) ve teslimi işi; açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/31806 
1 - İdarenin  
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Alçak Basınç Isıtıcısı (RH30 B001) üst ve alt 

bölmelerinin teknik şartname esaslarında gövde 
hariç komple (borular, ayna, perdeler, buhar kasası 
dâhil) yeni olarak imalatının yapılması (malzeme, 
işçilik ve nakliyeleri dâhil) ve teslimi işi  

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi 180 takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  
b) Tarihi ve saati : 18.04.2013 - 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin 
yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 
0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 
sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 
İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 18.04.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  2295/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1. 2. ÜNİTELER GENERATÖR ROTOR KEPLERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. 2. Üniteler Generatör Rotor Keplerinin Değiştirilmesi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamedeki Özelliklerine Göre 1. 2. Üniteler 

Generatör Rotor Keplerinin Değiştirilmesi İşi, 2 set      
(4 adet) Rotor Kepi Temini ve Balans Yapılması.  

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teslimat 

teknik şartnamede belirtildiği gibi yapılacaktır.  
d) Dos. No : 1V SEAS 13/22 2013/29111 
3 - İhalenin 
a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü  

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 16.04.2013 Salı günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 16.04.2013 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada 
meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL veya döviz cinsinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - Benzer iş olarak sayılacak işler: Turbo-generatör kepi demontajı ve montajı veya turbo 

generatör montajı veya turbo-generatör imalatçısı olmak. 
9.1. Teklif verecek firmalar teklif edecekleri bedelin %25’i oranında iş bitirme belgesi 

sunacaklardır.  
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 2448/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Hemşin/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ortaköy Mah. 53550 HEMŞİN/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.04.2013 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Hemşin 
Organik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Ortaköy Mah. 53550 Hemşin/RİZE 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 
edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
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 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2106/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Of/TRABZON 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

a. Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü Bölümlü Beldesi Mithatpaşa Mah. Of/TRABZON 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/04/2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 
Bölümlü Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Bölümlü Beldesi Mithatpaşa Mahallesi 61570 
Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

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

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
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 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1928/1-1 
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BORU KAYNAKLARININ (4399 ADET) RADYOGRAFİK KONTROLÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüze ait 2. Ünite revizyonu kapsamında Kazan SHT-1, SHT-2 ve SHT-3 

bölgelerinde yapılacak olan boru kaynaklarının (4399 adet) radyografik kontrolü işi; açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/33479 
1 - İdarenin 
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı işletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2. Ünite revizyonu kapsamında Kazan SHT-1, SHT-

2 ve SHT-3 bölgelerinde yapılacak olan boru 
kaynaklarının (4399 adet) radyografik kontrolü işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
c) Teslim tarihi : İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 90 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı işletme Müdürlüğü 

İhale Odası 
b) Tarihi ve saati : 17.04.2013 - 15.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 
Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 
Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 
ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Dokümanı 
kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 17.04.2013 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2363/1-1 

—— • —— 
FUNGAL ALFA AMİLAZ VE FUNGAL KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ 

ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.000 Kg 

Fungal Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 09.04.2013 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  
4. Nihai teklifler en geç 09.04.2013 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 2362/1-1 
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ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, ÇUKURAMBAR MAHALLESİNDEKİ 
TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde, Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar 
Mahallesinde bulunan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/02/2011 tarihli ve 2011/08 sayılı 
Kararı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli (Emsal: 2,5 Hmax.: Serbest) 
uygulama imar planı değişiklikleri onaylanmış olan ve plan hükümlerinde yer alan diğer 
hususların yanı sıra “Kentsel Servis Alanı ve Konut Alanında birden fazla ada/parselin mimari 
projeye göre birlikte projelendirilmesi halinde ada/parseller arasında inşaat alanı transferi 
yapılabilir” düzenlemesi de değerlendirilmek suretiyle, iki ayrı adada bulunan taşınmazlar ve 
üzerindeki varlıklar “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere bütün 
halinde ihale edilecektir. 

SATIŞA KONU VARLIK/TAŞINMAZ:  
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesi; 
- 16124 ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 9.350 m2 arazi (İmar Fonksiyonları : Maksimum 

İnşaat Alanı 23.375 m2 olan Kentsel Servis Alanı: büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı 
mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel 
veya resmi eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb.), 

- 16125 ada, 2 ve 3 parsellerdeki 7.470 m2 arazi (İmar Fonksiyonları : Maksimum İnşaat 
Alanı 18.675 m2 olan Konut Alanı: konut, çok amaçlı stüdyo daire ve rezidans, Zemin ve 1. katta 
konut haricinde ticari birimler, çarşı, restoran, büro, banka, ticari büro servisleri, sinema, tiyatro 
gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel veya resmi eğitim tesisleri, sağlık 
tesisleri vb.), 

ile üzerinde bulunan binalar, devredilebilir nitelikteki irtifak ve kullanma hakları, 
envantere kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis, makina ve cihazlar, benzeri maddi duran 
varlıklarla beraber iki ayrı adada bulunan taşınmazlar (bütün halinde) satışa konudur. 

 

GEÇİCİ TEMİNAT 
BEDELİ (TL) 

TANITIM DOKÜMANI VE 
İHALE ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 
SON TEKLİF VERME 

TARİH VE SAATİ 

2.000.000 5.000 09/5/2013 - 17.00 
 
1) İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Teklif 
sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat 
olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır. 

3) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine 
kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için 
İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne 
suretle olursa olsun iade edilmez.  

4) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; 
- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan  

TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 
Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR400001001745387756615738 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 
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- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500 
158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yukarıdaki 
tabloda belirtilen tutar, “Sümer Holding A.Ş. Çukurambar Taşınmazları, İhale Şartnamesi ve 
Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya 
tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça 
belirtildiği makbuz karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. 

5) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden 
sonuçlandırılacaktır. 

Teklifler peşin esasına göre değerlendirilecektir. Teklif bedeli peşin veya vadeli 
ödenebilecektir.  

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 
İhale bedelinin asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, 

bakiye anapara borcu ise, 1inci yıl anapara ödemesiz, azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak 
kaydıyla en çok 60 (altmış) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri 
itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. 1inci yıl için bakiye anapara borcu 
üzerinden hesaplanacak faiz tutarı Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren 12nci ayın 
sonunda; izleyen yıllar için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz tutarları da anapara 
ödemeleri ile birlikte aynı tarihte ödenecektir. Vade başlangıç tarihi Varlık Satış Sözleşmesi’nin 
imzalandığı tarih olacak ve satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %6 (yüzdealtı) 
oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

6) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 
yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen 
adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

7) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare 
ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup 
bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

8) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, yabancı ülkelerde 
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine ve yabancı 
yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı 
yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

9) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı 
Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 
27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

10) İhaleye konu taşınmazlarda ikamet/kullanım söz konusu olup Varlık Satış 
Sözleşmesinden itibaren en erken 6 (altı) ay içinde tahliye olacaktır. 

11) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8471 Faks: 312 / 585 83 54 
www.oib.gov.tr 

 2461/1-1 
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AKTÜATÖRLÜ VE MANUEL GLOB VALFLERİNİN 
TEMİN VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Termik Santral İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı 

aktüatörlü ve manuel glob valflerinin temin ve montaj işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/34102 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Milas Ören Karayolu 22 Kg. PK. 25 48201 

Milas/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 252 558 02 90 - 252 558 02 91 
c) Elektronik posta adresi : info@yeas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : --- 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Termik Santral İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 

olan yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı 
aktüatörlü ve manuel glob valflerinin temin ve 
montaj işi. 

 

S. 
No 

Malzeme 
Cinsi 

İşletme 
Koşulları 

Valf 
Çapı 
(mm) 

Basınç 
Sınıfı 

Miktar 
(Adet) 

Valf Gövde 
Malzemesi 

(ISO) 
1 Glob Valf 

(On-Off) 
139 bar, 540 Cº Ø70X10 Min. PN500 4 10CrMo9-10 

2 Glob Valf 
(On-Off) 

139 bar, 355 Cº Ø70X10 Min. PN400 18 10CrMo9-10 

3 Glob Valf 
(Kontrol) 

139 bar, 355 Cº Ø76X10 Min. PN400 4 10CrMo9-10 

4 Glob Valf 
(Manuel) 

139 bar, 355 Cº Ø70X10 Min. PN400 10 10CrMo9-10 

5 Glob Valf 
(İğne Uçlu) 

139 bar, 355 Cº DN15 Min. PN400 24 X6CrNiTi18-10 

6 Glob Valf 
(İğne Uçlu) 

139 bar, 540 Cº DN15 Min. PN500 32 X6CrNiTi18-10 

7 Glob Valf 
(İğne Uçlu) 

27 bar, 540 Cº DN15 Min. PN160 32 X6CrNiTi18-10 

8 Glob Valf 
(İğne Uçlu) 

25 bar, 320 Cº DN15 Min. PN100 16 X6CrNiTi18-10 

9 Glob Valf 
(Manuel) 

139 bar, 540 Cº DN65 Min. PN500 6 10CrMo9-10 

10 Glob Valf 
(Manuel) 

139 bar, 540 Cº DN40 Min. PN500 6 10CrMo9-10 

11 Glob Valf 
(Manuel) 

139 bar, 540 Cº DN25 Min. PN500 6 10CrMo9-10 

 
b) Yapılacağı yer : Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü  
c) İşin süresi : Valfler 160 (YÜZALTMIŞ) takvim günü içinde 

sahaya getirilecektir. Ünite revizyonlarında, yer 
tesliminden sonra yüklenici firma 1. ve 2. ünitenin 
herbiri için 10 (on)'ar takvim günü içinde valflerin 
mekanik ve elektrik montajını yapacaktır.  

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 12.04.2013 -14:00 
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4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 
30,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 12.04.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı 
Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2450/1-1 

—— • —— 
KİREÇTAŞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası* : 2013/33934 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
b) Telefon ve faks numarası : 0442 631 38 46 - 0442 631 30 24 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 Ton Kireçtaşı Temini  
b) Teslim yeri : Erzurum Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 
c) Teslim tarihi : 01.06.2013 - 30.09.2013 (120 Takvim Gün) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 
b) Tarihi ve saati : 04.04.2013 Saat: 14:30 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı [Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ] adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [04.04.2013], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir.  

11 - Mezkur alım 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
kanununa tabi değildir. 2447/1-1 

—— • —— 
LEDLİ DİREK DİKİMİ VE MONTAJI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 6,5 metre eğik 72 W ledli direk dikimi ve 

montajı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 03.04.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 2436/1-1 
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ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ YAPTIRILMASI VE 30 YIL SÜREYLE İŞLETME 
HAKKI VERİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Fethiye Belediye Başkanlığından: 
İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI 
MADDE 1) 
Mülkiyeti Fethiye Belediye Başkanlığı’na ait Muğla İli Fethiye İlçesi Kesikkapı 

Mahallesinde 022-d-13c-1b/1a paftalarda bulunan, 3055 Ada 1 Parselde kayıtlı toplam, onanlı 
imar planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi olarak tanımlanan, E: 0.90 h: 10.50m 2 kat, 
42.041,00 m2 inşaat alanına sahip 22.823,18 m²’lik arsaya, Fethiye Belediye Meclisinin 
02/07/2012 tarih ve 2012/71 sayılı kararı gereğince, ayni hak tesisi yoluyla Alış Veriş ve Yaşam 
Merkezi inşaatının idare tarafından verilen yapı ruhsatı, uygulama proje ve eki şartnamelere 
uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla 12 ay yapım süresi 
dahil 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi daimi ve müstakil üst hakkının verilmesi ve işletme süresi 
sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işidir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 
MADDE 2) 
İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Fethiye 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat 
Servisine ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) yatırılarak İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden alınabilir. 

İHALE YERİ, TARİHİ, ADRESİ ve USULÜ 
MADDE 3) 
İşin ihalesi; Fethiye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası içerisinde, Fethiye Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda, 09/04/2013 Salı günü saat: 14.00’da Belediye Encümenince 
yapılacaktır. 

İdarenin adresi: FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. 
No: 17 FETHİYE/MUĞLA, 

Telefon ve Faks No :0-252 614 1020 - Faks :0-252 614 6304 
e-posta: www.fethiye.bel.tr/belediyem@fethiye.bel.tr 
İhale 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale 

edilecektir. Kapalı teklif usulünde İç zarflar 2886 sayılı D.İ.K.nun 40. maddesine göre açılacaktır. 
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNAT 
MADDE 4) 
İhaleye konu işin tahmin edilen bedeli; Yapı Yaklaşık Maliyeti + 30 yıllık daimi ve 

müstakil üst hakkı Bedeli = 42.671.615,00 TL + 36.000.000,00 TL (1.200.000,00 TL x 30 yıl) = 
78.671.615,00 TL’dır. Geçici Teminat miktarı; belirlenen Yapı Yaklaşık Maliyeti + 
42.671.615,00 TL + 36.000.000,00 TL(1.200.000,00 TL x 30 yıl)=78.671.615,00 TL’nın % 3’ü 
olan 2.360.148,50 TL (İki milyon üç yüz altmış bin yüz kırk sekiz Türk Lirası, elli kuruş)’tur. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 
MADDE 5) 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Kanuni ikametgah belgesi, 
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 
c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 
d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler, 
e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, (2013 yılı için tasdikli) 
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e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi, 
f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
g) İhaleye katılma belgesi alınması, 
İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve 

saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale 
şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; 

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 
g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 
g-3) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu 

ve görevlerini içeren) gösteren belge, 
h) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge, 
j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge, 
k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge. 
l) Belediyeden borcu olmadığına dair belge. 
TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
MADDE 6) 
6.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 09/04/2013 Salı günü saat:14,00’a kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 17 FETHİYE 
BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek 
maksadıyla geri alınamaz. 

6.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 
6.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 
6.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
MADDE 7) Söz konusu ihale 2886 Sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün 

bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması 
gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

MADDE 8) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, daimi ve müstakil üst hakkı tesisi 
yoluyla inşa edilip 30 yıl süreyle işletilmesi hakkının verilmesi, daimi ve müstakil üst hakkı işinde 
ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 9) Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi 
yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 2410/1-1 
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SANTRALIN TÜM BİRİMLERİ VE TESİSATININ GENEL VE TEKNİK TEMİZLİK İŞLERİ 
74 KİŞİ İLE 1 YIL SÜRELİ HİZMET ALIMI OLARAK YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/30683  
1 - Teşekkülün; 
a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 274 248 56 60 (Pbx) Fax: 0 274 248 56 65-67 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@somtes.gov.tr 
d) İhale dokümanının  
    görülebileceği internet adresleri : www.euas.gov.tr  
  www.somtes.gov.tr 
2 - İhale konusu işin; 
a) Niteliği Türü : 74 kişi ile 1 yıl süreli olarak Santralın tüm 

birimlerinin ve tesisatının genel, teknik temizlik 
işlerinin yapılması işidir. 

b) Miktarı : 1  
c) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA  
d) İşin Süresi : 1 yıl 
e) Dosya No : Ticaret 2013/ 06 
f) İhale Usulü : Açık İhale 
3 - İhalenin;  
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı odası 
Seyitömer / KÜTAHYA  

b) İhale Tarihi ve Saati : 11.04.2013 ve 14.00 
c) 4. İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) Kalite yönetim sistem belgesi; ISO 9001 belgesi 
Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.  

Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu 
olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk 
Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten 
önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 
akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK 
Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit 
alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş 
ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
h) 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 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

i) İş deneyim belgeleri; 
İsteklinin İhale konusu Hizmet alımı için son Beş (5) yıl içinde kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler vermeleri zorunludur. Bu 
belgeler ihale konusu iş için istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak 
üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim belgesidir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini,diğer 
ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’nunu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile Kamu veya Özel sektöre taahhüt 
edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili 
olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter 
onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu 
asılları veya nüshaları ya da bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu 
hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe 
ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliliği başvuru belgelerini 
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ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya ait taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa 
idarenin onay yazısında eklerler. 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından 
ait olduğu sözleşme bedelinin en az %70’inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise 
sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim 
tutarının karşılamasını gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları 
toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 
belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 
kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 
EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 
hükümleri uygulanır. 

j) Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; 
- Termik Santraller veya eş değer risk grubuna giren iş kollarında bütün teknik temizlik 

veya bakım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
Yukarıda belirtilen işlerde herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilir. 
5 - İhale Dökümanı: 
a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin 
edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 
Bankası IBAN TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin 
yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını 
gösterir yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 11.04.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 Takvim günü 
olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 
firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 
11 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 
yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2221/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/35183 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı, 
  6.000 mt. İstanbul-M.Ereğlisi-Silivri, Tekirdağ-Malkara-

Çorlu’da Karotlu Linyit Sondajı,  
  2.000 mt. İstanbul-M.Ereğlisi-Silivri, Tekirdağ-Malkara-

Çorlu’da Kırıntılı Linyit Sondajı, (Metrajlar birden fazla 
lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 
8.000 mt. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : Sözleşmenin tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim 

günü içinde en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan 
sondaj makinası ile işe başlanacaktır. (bu süre içinde üç 
makinanın da aynı anda işe başlamış ve faal olması 
zorunludur) İlk sondajın fiili olarak dönmesi ile 
yüklenici işe başlamış kabul edilir. İşin süresi işe 
başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL 
Blok Kat: 2) 

b) Tarihi ve saati : 16/04/2013 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

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

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu hizmet işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. 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 tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6 - İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2412/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE ÖZEL OKUL YAPILMAK ÜZERE 
YAPIM KARŞILIĞI KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü, Vakıflar Meclisinin 07.06.2012 tarih 
ve 358/283 sayılı kararı ve 31.10.2012 tarihli Başbakanlık oluru gereği 30 yıl süreyle, “özel okul 
yapılmak üzere” yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İZMİR 
İLÇESİ : TİRE 
MAHALLE VEYA KÖYÜ : TURAN 
CİNSİ : ARSA 
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 3013.83 m2 - 8242.86 m2  
ADA NO : 1604 
PARSEL NO : 2 - 3  
VAKIFLAR MECLİSİNİN 
KARAR TARİH ve : 07.06.2012 
NO’SU : 358/283 
MUHAMMEN BEDEL : 7.140.588,75TL 
  (yedimilyonyüzkırkbinbeşyüzseksensekiz Türk Lirası 

yetmişbeşkuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 214.217,67 -TL  
  (ikiyüzondörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası altmışyedikuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 25.04.2013 Perşembe günü saat 14:00 
İŞİN ADI : “İzmir İli Tire İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, tapuda 

1604 ada, 2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazların “özel 
okul yapılmak üzere” yapım karşılığı kiraya verilmesi işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 07.06.2012 
tarih ve 358/283 nolu kararına istinaden; 

1 - Sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, her türlü finansmanın yüklenicisi 
tarafından karşılanmak üzere özel eğitim tesisi alanı yapımına yönelik projelerin hazırlatılması, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve inşaatın bitirilerek yapının 
işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin tek taraflı fesih edilerek İdareye yatırılan kesin teminat 
ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, yapılan hiçbir masrafın İdareden talep edilememesi, 

2 - Kira bedellerinin; 
a) İlk 3 (üç) yıl (yer tesliminden itibaren) aylık 1.000,00 (bin) TL kira alınması 
b) 4. (dördüncü) yıl aylık 19.000,00 (ondokuzbin) TL kira alınması, 4.yıldan itibaren 

sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedeline ÜFE (On iki aylık 
ortalamalara göre değişim % oranı) yıllık yasal artışları eklenerek bulunacak yıllık kira bedeli 
kadar kira alınması, 

3 - Sözleşme süresi sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı bir şekilde ve bila bedel 
İdarenin tasarrufuna terk edilmesi 

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, kiracının talep etmesi halinde kira sözleşmesinin şahsi bir hak olarak tapu siciline 
Bölge Müdürlüğünce şerh edilebileceği 
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5 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar Odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 
olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi 

6 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; mahkeme kararına istinaden taşınmazın 
sözleşme süresi sonunda her halükarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne terk ve teberru edileceğine 
dair noterden taahhütname alınması, 

7 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla 
kullanılmaması, 

8 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı) yapılan iyileştirme 
doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan 
kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın 
karşılanması, 

9 - 3194 sayılı kanuna göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım 
var ise bedelsiz terk edilmesi 

Şartlarıyla söz konusu vakıf taşınmazları, proje ve inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süre 
ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 25.04.2013 tarih ve saat 
14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış) (Bu belge 

Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır) 
c) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)  
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 
d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 
d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 
aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.  
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e) İmza sirküleri vermesi; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yılda geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri 

vermesi: 
e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 
geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre) 

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si 
kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre) 

ı) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına 
dair belge vermesi. 

i) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu 
olmadığına dair belge vermesi. 

j) Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi 
Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini 
vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)  

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İzmir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi. 

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Örneğe 
göre) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası İzmir Finansmarket 
Şubesindeki TR 770001500158007292418107 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça 
belirtilmiş olduğu) 214.217,67-TL (ikiyüzondörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası altmışyedikuruş)  
tutarındaki geçici teminat banka dekontu.  

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

n) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 
o) İhale dokümanının alındığına dair belge;  
Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde 

istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 25.04.2013 tarih ve 
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ihale 
karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 1579/1-1 
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DEMİR ÇELİK ÜRÜNÜ MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
DEMİR ÇELİK ÜRÜNÜ MUHTELİF MALZEME (67 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal 

Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/34517 
1 - İdarenin 
a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL 

TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 
c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : MUHTELİF MALZEME (67 KALEM ÜRÜN) 
b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA 

FABRİKASI MALZ. AMB. 
c) Teslim tarihi : İdaremizin vereceği termin programı 

doğrultusunda 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/04/2013 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
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4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  
12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 2421/1-1 
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BAKIR LAMA FASON İMALATI İHALE EDİLECEKTİR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/33564 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem (2000 Kg. 5,1X31 mm., 5000 Kg. 

5,6X18 mm., 10000 Kg. 2,85X31,5 mm., 2000 Kg. 1,7X53 mm. Ölçülerinde) Bakır Lama Fason 
İmalatı  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 15.04.2013  14:45 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
15.04.2013 günü saat: 14.45’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2422/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
Ankara Ticaret Odasına 08.02.1991 tarihinden itibaren 81317 Ticaret Sicil ve 30/3517 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi 
ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin 
İNSAN, Genel Müdürlüğümüz 7.Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2012/75146 İhale Kayıt 
Numaralı işle ilgili olarak, l (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 
Resmi Gazete’nin 04.10.2012 gün ve 28431 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Sözü edilen firma tarafından, Ankara 2.İdare Mahkemesinde "Bir yıl süre ile ihalelere 
geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması" istemi ile 
Bakanlığımız aleyhine açılan dava konusu işlemde; 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca 
teminat almaksızın Mahkemenin 21.12.2012 tarih ve 2012/1594 sayılı kararı gereğince oybirliği 
ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, firma yönünden ihalelere katılmaktan 
yasaklanmanın kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin 14.01.2013 tarih ve 28528 sayılı 
nüshasında yayınlatılmıştı. 

Bu defa, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına dair karar ile ilgili olarak, 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurulu tarafından verilen 24.01.2013 tarihli ve Y.D.İtiraz 
No:2013/515 sayılı kararı gereğince, “21.12.2012 tarihli ve 2012/1594 sayılı yürütmenin 
durdurulması kararının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere mahkemesine 
gönderilmesine” karar verildiğinden, EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile 
sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN 
hakkında verilen, 04.10.2012 ile 14.01.2013 tarihleri arasındaki 102 günlük yasaklılık süresinden 
sonra arta kalan 263 günlük yasaklılık süresinin bu kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten 
itibaren başlamak üzere uygulanması gerekmektedir. 

Duyurulur. 2517/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 14.02.2013 tarih 75 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.03.2013 gün 600 sayılı kararı ile onaylanan, 
Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 1.Etap kapsamında oluşan 95057/1, 95058/1-2-3, 95064/1-2  nolu 
ada/parselleri kapsayan 90000/32 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi 
uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya  çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2415/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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